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JOUW BEHOEFTE
=

ONZE OPLOSSING

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk,
fotokopie of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van
Drendabel en/of Fennard Drenth. Alle
rechten voorbehouden.

Hoewel aan de totstandkoming van
deze uitgave de uiterste zorg is besteed,
kan Drendabel en/of Fennard Drenth
niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele fouten of onvolkomenheden.

Het team van Drendabel heeft
inmiddels ruim 17 jaar ervaring
opgedaan in de wereld van de
marketing. 

Drendabel
Bosscheweg 63
52 81 AH Boxtel

0411 - 607173

info@drendabel.nl



WAAROM 
LINKEDIN WERVING

Warme afspraken, de prospects weten al wie je bent en wat je doet. 

Geen telefonist/gatekeeper met deze methode van acquisitie. 

Je online netwerk wordt sterk uitgebreid. 

Je bepaalt zelf de doelgroep en de regio waarin wij werven. 

Als het nodig is verbetert Drendabel -in overleg met jou- je LinkedIn-profiel. (Bij

de prijs inbegrepen). 

Het unieke van LinkedIn werving: 

BLOGGEN

DRENDABEL

Wij leveren klanten en personeel voor bedrijven en organisaties in alle branches, dit doen wij
door middel van online marketing, werving via LinkedIn en onze kennis over het bedrijfsleven.
Wij koppelen uw doelgroep en uw behoefte aan elkaar met zeer effectieve en unieke
diensten.

Wij hebben een unieke manier van zowel klanten als personeel werven ontwikkeld.

Rechtstreekse benadering vanuit jouw organisatie. Door de persoonlijke benadering

staan mensen sneller open voor afspraken of solliciteren. Door een kort en succesvol

traject een stuk voordeliger!

Onze manier van werven werkt dusdanig succesvol dat we u ook de ruimte durven te

geven om de ene maand potentieel personeel te werven en de andere maand

nieuwe klanten aan te trekken. Deze combinatie zorgt voor een geweldige upgrade

binnen u organisatie! 



LINKEDIN 
WERVING

BLOGGEN

 Het maken van afspraken met mogelijke klanten en/of werknemers. 

Vullen van de database voor online marketing. 

LinkedIn Werving 
De functie van deze dienst is 2-ledig. 

In ca. 2 maanden kennen deze mensen je bedrijf en weten ze wat je doet. 

 

De 100 mensen die we per maand voor je benaderen mogen bestaan uit potentiële

werknemers of mogelijk nieuwe klanten. Jij beslist. 

 

Wat we doen: 

Wij gaan afspraken voor je maken met jouw LinkedIn profiel. Voor we beginnen

verbeteren we waar nodig jouw LinkedIn profiel. Uit jouw doelgroep benaderen we 2

keer per maand minimaal 50 mensen voor afspraken. Maandelijks dus minimaal 100

berichten. 

Tijdens dit traject begeleiden we je in het opvolgen van de reacties. 

Uiteraard gaan we integer om met jouw LinkedIn account en delen we niets daarvan

met derden. 

 

Jouw investering: 
Je levert ons de omschrijving van je doelgroep.  Je stelt een lijst op van personen die

wij niet mogen benaderen. Zodra het tot een afspraak komt, plan je die zelf in. 

DRENDABEL
DRENDABEL

Wij leveren klanten en personeel voor bedrijven en organisaties in alle branches, dit doen wij
door middel van online marketing, werving via LinkedIn en onze kennis over het bedrijfsleven.
Wij koppelen uw doelgroep en uw behoefte aan elkaar met zeer effectieve en unieke
diensten.



WAAROM 
ONLINE MARKETING

DRENDABEL

Het pakken van markt. Vrij vertaald Market Getting. Als je Market Getting snel

uitspreekt en wat letters vergeet dan heb je al snel marketing, voilà. Marketing is dus

voornamelijk het nemen van een deel markt. Afhankelijk van de doelgroep van uw

organisatie, kiezen wij welke vormen van marketing we het best kunnen toepassen

voor meer interactie met uw doelgroep.

Met online marketing heb je de mogelijkheid om de doelgroep heel specifiek en snel

te bereiken. Online marketing geeft je namelijk de mogelijkheid om prospects, een

doelgroep die nog niet eerder in aanraking is geweest met je product/dienst, op

verschillende manieren te targetten.

Mensen oriënteren en lezen tegenwoordig steeds meer via het internet. Je kan best

een gedrukte tekst publiceren in een blad, maar veel grote magazines hebben

daarnaast toch een digitale editie/versie ervan. Traditionele media hebben niet meer

het alleenrecht op publicatie. Een blog kan tegenwoordig al veel meer lezers hebben

dan een krant. Een YouTube- of Facebookvideo kan vaker bekeken worden dan een

televisieprogramma.
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door middel van online marketing, werving via LinkedIn en onze kennis over het bedrijfsleven.
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ONLINE 
MARKETING

BLOGGEN

Bloggen
Veel bedrijven denken dat ze misschien niks te melden hebben of dat bloggen toch

niet helpt, maar niks is minder waar. Leg makkelijk en snel uit waarom jou vakgebied

zo geweldig is en deel je kennis met je doelgroep. Door te bloggen wordt je beter

vindbaar op Google en daarom zal Drendabel de beste onderwerpen voor de blogs

vinden en de interessantste blogs schrijven.

SEO
Er zijn meer dan 200 factoren die bepalen hoe hoog jouw website in Google

resultaten te vinden is. Dus hoe weet je waar je je het beste voor kan optimaliseren?

De SEO specialisten bij Drendabel staan voor je klaar om jou hiermee te helpen. Zo

kom je sneller en goedkoper bovenin bij Google. Draag je boodschap duidelijk naar

buiten en vindt de beste zoekwoorden voor jou bedrijf.

Social media
Zie je door alle social media platformen de juiste content niet meer? Drendabel

helpt je graag om de juiste content en meer naamsbekendheid voor jouw bedrijf te

creëren. Social media is niet alleen gratis, maar het is ook een makkelijke manier om

je doelgroep te benaderen of door je doelgroep benaderd te worden. Zie hieronder

een paar voorbeelden van social media posts die Drendabel heeft gemaakt voor haar

klanten.
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ONLINE 
MARKETING

 

BLOGGEN

Het maken van een nieuwe website via WordPress
Een website bestaat niet alleen uit een aantrekkelijk thema of logo, maar de teksten

zijn van cruciaal belang. Ook je netwerk van verwijzende websites en social media

posts die linken naar jouw website bepalen of je website goed is of niet. Drendabel

biedt aan om een website te bouwen via WordPress.

Google mijn bedrijf
Google Mijn Bedrijf biedt je de mogelijkheid om je eigen bedrijf te claimen, up-to-

date te houden en meldingen te ontvangen wanneer iemand een review achterlaat.

En Google Mijn Bedrijf heeft nog veel meer te bieden, waardoor je nog sneller

vindbaar wordt. Drendabel zorgt ervoor dat alles helemaal correct en zo volledig

mogelijk wordt ingevuld zodat jij je hier geen zorgen meer over hoeft te maken.

ZAKELIJK
BLOGGEN
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OVER ONS
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Wij leveren klanten en personeel voor bedrijven en organisaties in alle branches, dit doen wij
door middel van online marketing, werving via LinkedIn en onze kennis over het bedrijfsleven.
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Met personeel en klanten werving via LinkedIn

Door nog beter vindbaar te worden in Google (SEO)

Door lokale bekendheid te creëren op google met Google Mijn Bedrijf

Door social media te optimaliseren voor merkbekendheid

Door blogs te schrijven voor meer interactie met je doelgroep

Het maken van een nieuwe website via Wordpress

Hoe koppelen we jouw doelgroep aan jouw behoefte?
Al sinds 2004 helpen we onze klanten om hun behoefte te verwerkelijken. 



ONS TEAM
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Fennard Drenth 
Eigenaar/directeur

Desiré van Kimmenade-Eijkhout 
Allround medewerker
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Allround medewerker
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Marketing medewerker
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