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Underwerp : beântwurding skrifliike fragen oer Linkedin

Achte frou Toering,

Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemint fan Carder, ynkommen op 5 maart
2013 bentwurdzje wy as foigt.

Fraach 1:
Is It Kolleezje op de hichte hoe’t Linkedln ta syn geografyske yndieling en oantsjuttingen
komt? Hokker kritearia jilde dêrfoar?

Antwurd fraach 1:
It is ûs net dûdlik hoe’t Linkedin ta syn geografyske yndieling komt en hokfoar kritearia it be
driuw dêr[oar brûkt. Wy hawwe Linkedin om in taljochting frege, mar sels dan wurdt net diid
lik wat de ôfwaging is. Care regio’s dy’t hjirmei wrakselje ha deselde ûnderfining. Linkedln
jout wol oan it fersyk om bygelyks Leeuwarden/Ljouwert as oantsjutting mooglik te meitsjen
yn behanneling te nimmen.

Fraach 2:
Is It Kolleezje It mei üs lens dat It fan belang is foar de profilearring fan üs provinsje dat Ljou
wert / Fryslân in eigen fermelding hat om yn Europa en de wrâld sichtber te wêzen op sa ‘n
wichtige profesjonele netwurkside? Bygelyks foar KH2018, de kulturele (meartalige) identiteit
fan i1s regio en har ynwenners, toerisme, arbeidsmerk, eksport en de posysje fan üs haad
stêd?

Antwurd fraach 2:
Ja.
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Fraach3:
Binne 10 It mei üs lens dat hjir dus feitlik deselde arguminten jilde as foar It eigen Fryske * fri
ynternetdomein, dat ynkoarten realisearre wurdt?

Antwurd fraach 3:
Net hielendal. By .frl giet it om in publike registraasje, by Linkedin giet it om in kommersjeel

_____

bedriuw dat in service oanbiedt op it ynternet. Op in kommersjeel bedriuw hawwe wy as oer
heid minder ynfloed as op in publyk ynternetregistraasjesysteem.

Fraach 4:
Is It Kolleezje ree om mei dit sinjaal oan de slach te gean om in eigen Linkedln-oantsjutting • i1
foar Leeuwarden/Ljouwert area te realisearjen?

Antwurd fraach 4:
Wy hawwe it net sels yn de hân oft der al as net in oantsjutting Leeuwarden/Ljouwert op Lin
kedln komt. Dat is oan it bedriuw. Wy hawwe wol in fersyk datoangeande oan it bedriuw
dien. Wat helpe kin, is in inisjatyf fan Fryske brûkers fan Linkedin dat der op rjochte is om
foar Leeuwarden/Ljouwert in geografyske oantsjutting op de saaklike netwurkside te krijen.
Fjouwer jier lyn is der yn it Amerikaanske Orange County yn California in inisjatyf west om ta
in eigen oantsjutting te kommen foar dat gebiet. Dat is ûteinlik slagge, al Witte se ek dêr net
hokfoar kritearia Linkedin foar geografyske oantsjuttings hantearret. Wy hawwe kontakt hân
mei de minsken yn Orange County. Sy hawwe in eigen ‘We are Orange County’-klupke op
Linkedln opset, en fia de social media in soad leven makke. Dat hat wurke. Sy advisearje ûs
ek om benammen fia de social media kampanje te fieren.

Mei nu achtinge,

DeL Steaten fan Fryslân,

Berg, sekretaris
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