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MERLINQ 

Een netwerk voor eigenwijze 
experts met sociale ambitie



Herken jij jezelf in dit profiel?

MERLINQ 

● Je bent een snelle denker met eindeloze nieuwsgierigheid

● Je hebt echt verstand van één of meer onderwerpen

● De buitenwereld ziet je als een expert op jouw gebied

● Jouw onafhankelijkheid is een groot goed 

● In projecten gaat het jou altijd om de inhoud

● Je bent niet van gebakken lucht en rapporten die verdwijnen in de la

● ‘Gekkie’ is voor jou een geuzennaam

● Jij zet jouw expertise in om het leven van mensen te verbeteren (of wil dat gaan doen)

● Je zoekt naar manieren om met jouw kennis, meer impact te maken



Herken jij deze worsteling?

MERLINQ 

● Het valt niet altijd mee om een goede boterham te verdienen met mijn expertise

● Randzaken buiten de inhoud slokken tijd op en geven weinig energie (sales, account 

management, administratie, etc.)

● Het is soms moeilijk om de toegevoegde waarde van mijn expertise duidelijk te maken

● Ik frustreer me over trage processen en organisatorisch gedoe

● Het is soms eenzaam: ik mis een klankbord

● Het lukt me niet altijd om te werken met gelijkgestemden

● Eigenlijk zou ik meer impact willen maken met het werk dat ik doe

● Het lijkt me fijn om jonge mensen enthousiast te maken voor mijn werkveld



Wat als er een netwerk is voor jou?

MERLINQ 

● Bestaande uit eigenwijze experts met een sociaal hart

● Waarin multidisciplinaire samenwerking vanzelf spreekt

● Dat voor en met jou, projecten met impact ontwikkelt

● Waarin het belang van jouw expertise wordt gevoeld

● Dat ruimte creëert om te pionieren met de inhoud

● Waarbij jij je geen zorgen hoeft te maken om het proces

● En kunt werken met andere experts én jong talent 

● Met een uitvalsbasis om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten



Welkom bij MERLINQ, founder van SOMS

MERLINQ 

SOMS
netwerk

MLQ
netwerk

MLQ 
kern

Sociale Optimisten Maken 

Samen

● netwerk van ondernemende 

adviseurs aan sociale 

ondernemingen

● projecten met impact door 

‘harde’ kennis toe te voegen 

aan ‘zachte’ organisaties

● biedt kennisdeling, 

werkplekken en 

projectruimtes in Villa Jaffa 

(Utrecht)

MERLINQ kern

● ontwikkelt projecten

● bewaakt de aanpak 

● kweekt innovatief talent

MERLINQ

● realiseert digitale innovatie bij 

sociale ondernemingen

● netwerk van eigenwijze experts 

om mee en van te leren

● vergroot impact door Lean 

Startup-aanpak



MERLINQ 

MERLINQ SOMS iets voor jou?

info@merlinq.net
085 401 36 96


