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MEER OVER VROUWEN, 
NETWERKEN, INTERNET 
EN SOCIAL MEDIA?

OFFLINE
‘Get Social, online netwerken voor beginners’ 
Jeanet Bathoorn / Scriptum Media / € 14,95.

ONLINE
-  www.womenontheweb.nl 
-  www.femalefactor.nl 
-  www.contentgirls.nl 
-  www.dutchcowgirls.nl/ 

Tips van Irenka en Jeanet:
-  www.jeanetbathoorn.nl/2009/12/vrouwen-social-media/
-  www.vrouwenindemedia.nl
-  www.fipnetwork.nl
-  www.samhoudwomen.com
-   www.nima.nl (zoektip: Female Leaders in Sustainable Marketing)

 JEANET  Netwerken is voor mij zichtbaar zijn, contacten leggen en kennis delen. 
Precies wat je met social media doet! Social media maken netwerken effectiever, 
efficiënter en leuker. Bovendien hebben social media een veel groter bereik: met 
één bericht op LinkedIn of Twitter weten al mijn volgers waar ik uithang. Naast 
LinkedIn haal ik inmiddels zo’n 40 procent van mijn omzet uit Twitter; uit de links 
naar mijn werk en de vele ‘ambassadeurs’ die mij helpen mijn bedrijf te promoten. 

 IRENKA  Netwerken is voor vrouwen belangrijk. Bijvoorbeeld omdat zij in 
hun werk vaak te weinig durven laten zien wat ze waard zijn. Bij VMC kunnen 
vrouwen in marketing en communicatie zichzelf ontwikkelen, kennis delen en 
ervaring opdoen. 

 JEANET  Vrouwelijke ondernemers verdienen vaak nog steeds de helft minder 
dan mannelijke, doordat ze zichzelf nog altijd niet serieus nemen en niet zicht-
baar durven zijn. Daarom help ik vrouwen graag digitaliseren. Helaas zijn er nog 
veel ‘wapperwijven’ (wanhopig handgebaar): vrouwen die terugschrikken voor 
computertechniek.

 IRENKA  Nou, VMC-vrouwen zijn digitaal niet op hun mondje gevallen! We lopen 
al jaren voorop in online communicatie. Hadden een online community op onze 
website nog voor er social media waren, experimenteren met webinars en cross-
mediale producties zoals V-style en Diner 2.0, waarbij leden tijdens diners op ver-
schillende plaatsen in het land via Twitter discussieerden. Social media hebben 
we als VMC omarmd als aanvulling op onze offline netwerkactiviteiten: uitermate 
handig om contacten na - en naast - onze bijeenkomsten voort te zetten. De 
kracht van ons netwerk zit ‘m ook in de energie van persoonlijke ontmoetingen: 
ik kom altijd opgeladen en vol inspiratie terug van bijeenkomsten. Goed voor de 
‘gunfactor’ en de ‘funfactor’. 

 JEANET  Ik vind persoonlijk contact óók prettig, maar bewaar 
dat voor speciale momenten. Om ergens over door te praten, 
of omdat zich de gelegenheid voordoet. De spreekwoordelijke 
netwerkborrel is wat mij betreft de minst effectieve manier van 
netwerken. Online weet ik wie de andere bezoekers zijn en wat ze 
doen.

 IRENKA  Maar na online contact wil je elkaar op een gegeven 
moment toch eens in de ogen kijken. De ‘gunfactor’ bouw je online 
toch minder op, denk ik.

 JEANET  Nou, online draait het juíst om de gunfactor! Veel meer 
dan bij offline netwerken lopen in social media zakelijke en per-
soonlijke informatie door elkaar. Via social media deel je dingen 
met elkaar die in een zakelijk gesprek vaak niet ter sprake 
komen. Veel bedrijven hebben grote orders in de wacht 
gesleept dankzij (informele) online contacten. Bedrij-
ven doen geen zaken, ménsen wel.

Waarom is netwerken interessant  
voor vrouwen? En maakt het wat  
uit of je dat offline of online doet?  
V-style vroeg het digitaal netwerk-
specialist Jeanet Bathoorn en eigen 
VMC-voorzitter Irenka van den Hout.

“Yuk”, dacht Irenka van den Hout (38) toen ze acht jaar geleden las 
over een netwerk, speciaal voor vrouwen in marketing en communi-
catie. Op zoek naar stadsgenoten in haar vakgebied, waagde ze zich 
toch aan het netwerk waarvan ze begin dit jaar voorzitter werd. In het 
dagelijks leven is ze hoofd Communicatie bij MVO Nederland.

LinkedIn: nl.linkedin.com/in/irenkavandenhout
Twitter @ivandenhout
Blog: ivandenhout.wordpress.com

Jeanet Bathoorn (45) ontdekte LinkedIn in 2005 als één van de eersten: 
‘Dit overstijgt alles!’ Werkzaam in recruitment, volgde ze de ontwikkeling 
van social media op de voet en inmiddels richt ze zich met haar advies-
bureau op online netwerken en social media. 

LinkedIn: nl.linkedin.com/in/jeanetbathoorn
Twitter: @jeanetbathoorn
Website/ blog: www.jeanetbathoorn.nl

blogs

Bekijk ook de netwerktips van Irenka en Jeanet op V-style digitaal.

Via social media deel je  
dingen met elkaar die in  
een zakelijk gesprek vaak  
niet ter sprake komen.
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Effectief netwerken: 

online vs. offline? 
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Effectief netwerken, online vs. offline


