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Online materialen bij het Jobmarketing 3.0 Werkboek 
 
Bladzijde 21 
 
Bekijk het filmpje op YouTube over werkvindmaatjes:  
https://www.youtube.com/watch?v=HbQbq6-NvhY  
 
Beluister de podcast over werkvindmaatje: 
https://soundcloud.com/user-592999859/solliciteren-doe-je-samen-met-sollicitatie-
expert-aaltje-vincent  
 
Bladzijde 22 
 
De basis voor succesvolle jobmarketing is dat je eerst jezelf goed leert kennen (Wie ben ik? 
Wat is mijn oplossing?) en dat je weet wat je wilt (Wat wil ik? Welk werk zoek ik?). Om jezelf 
in kaart te brengen kun je ook (zelfhulp)boeken raadplegen. Op pagina 22 noem ik deze 
drie boeken: 
• ‘Ontdek wie je bent - wat is jouw kracht?’ van Marcus Buckingham 
• ‘Lopen doe je zelf - Vanuit persoonlijke kracht je levensloopbaan sturen’ van Ineke van 

den Berg en Arianne van Galen 
• ‘Het grote Inspiratie Doeboek - doe meer met je talenten’ van Gerdy Geersing 

Ik vul dit graag aan met: 
• ‘Loopbaanzelfsturing – bezieling en vitaliteit’ van Adriaan Hoogendijk 
• ‘De eekhoorn die in de boom klimt - over roeping en blokkerende emoties bij 

loopbaankeuzes’ van Annet Brinkhuis  
• ‘Loopbaan-ankers’ van Edgar H. Schein 

Op mijn oproep op LinkedIn naar andere (zelfhulp)boeken die je kunt raadplegen om jezelf 
goed te leren kennen, kreeg ik onderstaande aanbevelingen van LinkedIn-leden: 
• ‘Mindset - Changing The Way You think To Fulfil Your Potential’ van Carol Dweck 
• ‘Op de tweesprong van moeten en willen - wat doe je en wat wil je écht?’ van Elle Luna 
• ‘Welke kleur heeft jouw parachute? Een praktisch handboek voor werkzoekers en 

carrièreplanners’ van Richard N. Bolles 
• ‘Happy in je werk - Een stappenplan naar leuk en zinvol werk’ van Carolina Pruis 
• ‘Hoe word je ALLES?’ van Emilie Wapnick 
• ‘Het merk ik - talentbranding voor een succesvolle carrière’ van Huub van Zwieten en 

Mark van de Grift 
• ‘Refuse To Choose! - A Revolutionary Program for Doing Everything That You Love’ van 

Barbara Sher 
• ‘De loopbaantrechter – Werkmethode voor loopbaanadviseurs: een 

arbeidsmarktgerichte aanpak om loopbaankeuzes te helpen maken’ van Heidi Jansen 

Mocht je aanvullingen hebben, laat het me weten, ik maak deze lijst graag compleet. 
 
Bladzijde 32  
 
Aanvulling - beluister de podcast over carrièreswitchen: 
https://soundcloud.com/user-592999859/nu-is-het-tijd-voor-een-carriereswitch-en-
zo-doe-je-dat-met-sollicitatie-expert-aaltje-vincent  
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Bladzijde 35 
 
Bekijk de LinkedIn live FAQ’s over arbeidsmarktklaar: 
https://www.linkedin.com/video/live/urn:li:ugcPost:6622557610300198913/ 
 
Bladzijde 38 
 
Bekijk het filmpje over pretlichtjes: 
https://www.youtube.com/watch?v=c-t7cdxDYcI 
 
Bladzijde 57 
 
Bekijk de levensloop van de vacature: 
https://aaltjevincent.nl/de-levensloop-van-de-vacature/  
 
Bladzijde 67 
 
Lees het LinkedIn-blog over Boolean Search Operators: 
https://www.linkedin.com/pulse/zoeken-linkedin-3-manieren-aaltje-vincent/  
 
Bekijk een korte video over Boolean Search Operators, uitgelegd aan de hand van M&M’s J: 
https://www.youtube.com/watch?v=qYGAaiwX3VA  
 
In deze langere video zie je meteen hoe recruiters je zoeken op LinkedIn: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bc2XzC5_DQ4  
 
Bladzijde 69 
 
Download de levensloop van de vacature: 
https://aaltjevincent.nl/de-levensloop-van-de-vacature/  
 
Bladzijde 100 
 
Bekijk het filmpje ‘Je cv samenstellen, niet zo, maar zo!’:  
https://www.youtube.com/watch?v=Y2AzUbDLRXs  
 
Bekijk de LinkedIn live ‘FAQ’s over cv’s’: 
https://www.linkedin.com/video/live/urn:li:ugcPost:6645339675873562624/  
 
Bladzijde 142 
 
Bekijk mijn LinkedIn Live-uitzending over je 'beschikbaarheid' op YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=hJJEph7T84I  
 
Bladzijde 145 
 
Bekijk de laatste versie van de actuele LinkedIn-profiel Checklist voor Solliciteren: 
https://aaltjevincent.nl/de-linkedin-checklist-voor-solliciteren/  
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Bladzijde 183 
 
Bekijk de LinkedIn live ‘FAQ’s over netwerken’: 
(wordt nog gepubliceerd) 
 
Bladzijde 226 
 
Bekijk het filmpje over pretlichtjes: 
https://www.youtube.com/watch?v=c-t7cdxDYcI 
 
Bladzijde 229 
 
Kijk op www.crystalknows.com naar je gesprekspartners. 
 
Bladzijde 249 
 
Download de visual ‘Sollicitatiegesprekken doe je zo’: 
https://aaltjevincent.nl/sollicitatiegesprekken-doe-je-zo-visual/  
 
Bladzijde 251 
 
Bekijk de LinkedIn live over ‘Videosollicitatiegesprekken’:  
https://www.linkedin.com/video/live/urn:li:ugcPost:6645339675873562624/  
 
 


