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Het	bekende	digitale	freelance	platform	Freelancer.nl	heeft	onlangs	een	
nieuw	initiatief	geïntroduceerd	waarmee	er	invulling	gegeven	wordt	aan	
een	toenemende	behoefte	om	via	netwerken	de	geschikte	ondernemer	te	
vinden.	ProLinker.nl	is	een	platform	waarmee	een	ondernemer	
eenvoudig	en	snel	een	exclusief	netwerk	kan	opbouwen	en	uitbreiden.		

Het platform maakt zelfs de derde laag uit een professioneel netwerk 
inzichtelijk zodat de ondernemer op géén enkele wijze beperkt wordt in het 
vinden van de juiste samenwerkingen. Een ondernemer kan veel toegevoegde 
waarde halen uit een netwerk, maar zal ook wel eens ervaren dat de eerste 
laag niet de juiste oplossing kan bieden. "De echte kracht van het netwerken 
kan in meerdere gevallen soms zelfs wel in de derde laag liggen, maar deze laag 
is lang niet altijd inzichtelijk voor de ondernemer. ProLinker brengt hier 
verandering in", aldus Niels van der Schoot, CEO bij Freelancer.nl en 
initiatiefnemer van ProLinker.nl 

Exclusief netwerk voor ondernemers 

ProLinker is een exclusief digitaal platform waarin ondernemers en 
professionals hun eigen netwerk kunnen opbouwen. Een gebruiker van dit 
platform ziet in één oogopslag de opdrachten en freelancers uit het eigen 
netwerk. Het platform biedt letterlijk een pagina waarbij gebruikers door het 
netwerk kunnen scrollen. Op die manier kan de ondernemer op een 
eenvoudige wijze een team om zich heen vormen en samenwerkingen aangaan 
die volledig passend zijn bij de wensen en doelstellingen. Het netwerk is 
anoniem en alleen voor de ondernemer zelf toegankelijk. 

Toegevoegde waarde van ProLinker 

Door het gebruik van ProLinker wordt in twee belangrijke doelstellingen 
voorzien: het uitbreiden en inzichtelijk maken van een netwerk. Een gebruiker 
van het platform krijgt inzage in de teams van zijn of haar netwerk en creëert 
hiermee voor zichzelf veel meer mogelijkheden om passende samenwerkingen 
aan te kunnen gaan. Uiteraard biedt het platform ook volop mogelijkheden om 
de partijen direct met elkaar in contact te laten komen. Bijvoorbeeld kan er een 



opdracht worden geplaatst voor de mensen binnen het eigen netwerk en de 
geïnteresseerde professionals kunnen direct reageren. 

Kwaliteit boven kwantiteit 

“Vergelijkbare online platformen schieten vooralsnog tekort in het beschikbaar 
stellen van exclusieve netwerken en richten zich juist meer op het vergroten 
van het netwerk. “Bij ons staat kwaliteit boven kwantiteit”, meent Van der 
Schoot. 

Uiteraard is dit platform te gebruiken op alle devices en voldoet het aan alle 
privacy normen. 

	


