Welkom
Welkom bij de training ‘Netwerken’.
In deze training leer je hoe je contact legt met interessante mensen en deze
contacten onderhoudt.

Aan het einde van de training kun je de toets maken. Als je deze voldoende hebt
afgerond, ontvang je via email een officieel certificaat.
We wensen je veel succes en plezier toe bij het volgen van de training.

Disclaimer
© 2016 Icademy BV. De uitgever en de auteur(s) hebben dit cursusmateriaal
zorgvuldig samengesteld. Desalniettemin kunnen er fouten in het materiaal staan.
Bovendien valt niet uit te sluiten dat na het uitgeven van het cursusmateriaal
regelgeving wordt gewijzigd, waardoor de inhoud door de feiten wordt achterhaald.
Dergelijke fouten en tekortkomingen zijn nooit volledig uit te sluiten. De uitgever en
de auteur(s) aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd
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op de inhoud van deze basislesstof.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname,
of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.
Voor overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en
andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever
te wenden. De uitgever is niet aansprakelijk voor fouten in de lesstof en/of de
daarvan afgeleide werkbladen, samenvattingen en (oefen)vragen, inclusief, maar niet
beperkt tot, verlies van omzet en of winst.
Het cursusmateriaal is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan
deze uit te lenen of door te verkopen. In geval van overtreding op bovenstaande zal
auteursrechthebbende ten allen tijde juridische maatregelen treffen. Alle schade en
kosten die hiermee verband houden zullen op de overtreder worden verhaald.

Alle gebruikte merknamen en zijn eigendom van hun respectievelijke houders. Dit
geldt evenzeer voor getoonde (afbeeldingen) van producten. Voor de gebruikte
afbeeldingen hebben wij voor zover mogelijk toestemming verkregen van de
rechtmatige auteursrechthebbenden. Wij gebruiken ondermeer stockfoto’s van
www.photos.com, www.istockphoto.com en www.dreamstime.com. Indien enige
partij meent rechten te kunnen doen gelden op een genoemde afbeelding, dan
verzoeken wij deze partij contact met ons op te nemen.
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Inleiding
Als je goed oplet, kun je iedere dag interessante mensen ontmoeten. Soms ontstaat
er een gesprek, en soms zelfs samenwerking. Vaak blijft het echter bij een vluchtige
uitwisseling van namen. Dáár ligt de kans om te netwerken. Hoe kun je een succesvol
vervolg geven aan zo’n vluchtig contact? Hoe kun je vanuit een eerste gesprek een
vruchtbare vertrouwensrelatie laten groeien? Hoe stap je op de ander af?
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Wat is netwerken?
Maar voordat we de vragen van “Hoe doe je dat?” gaan beantwoorden is het
verstandig om eerst eens te bekijken wat netwerken eigenlijk is.
Met netwerken, de letterlijke Nederlandse vertaling van het Engelse ‘networking’ leg
je een netwerk van contacten aan waarop je kunt terugvallen.

De vorming en het onderhouden van een netwerk helpen bij het verbeteren van je
carrièrekansen.
Een goed in elkaar gezet netwerk kan zorgen voor werkgelegenheid.
Een netwerk van enige omvang kan ook de dagelijkse kleinigheden die tijd en ergernis
kosten, makkelijker maken. Jij kent iemand, die weer iemand kent, die weer iemand
kent… en zo is de vervelende klus snel en gemakkelijk geklaard.
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Inclusief jezelf…
Maar het netwerk is er niet alleen voor jou. Met netwerken moet je niet vergeten dat
het om geven en nemen gaat.
Jij hebt een netwerk, en je wilt daarvan profiteren. Misschien denk je in het vervolg
van deze training soms dat het in jouw netwerk allemaal om jou draait. Dat is niet zo,
want je maakt er zelf deel van uit. Dat betekent dat anderen ook op jou moeten
kunnen terugvallen. Zo help je elkaar verder.
Je begint niet zomaar met netwerken; de vorming ervan is een geleidelijk verlopend
proces. Dat houdt onder meer in dat je netwerk door de jaren heen verandert, want
op het ene moment heb je meer aan iemand anders dan op het andere moment.
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In contact komen
Het aanspreken van vreemden of het regelrecht contact leggen met vaag bekende
personen is voor veel mensen een enorme drempel. Hoe begin je een gesprek? Hoe
kun je ervoor zorgen dat de ander je opmerkt tijdens een gesprek in een groep? Wat
moet je zeggen om iemands sympathie te winnen? Veel mensen denken hier heel
lang over na. Vaak zo lang, dat ze aan het daadwerkelijke praten nooit toekomen.
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Eerste indruk
Het is in verschillende onderzoeken bewezen: de eerste indruk maakt het verschil. De
eerste 30 seconden bij een ontmoeting zijn cruciaal. Na die 30 seconden heeft onze
medemens al een hokje gevonden om jou in op te bergen…!
Waar wordt dan op gelet bij deze bliksemsnelle vorming van een eerste indruk? Op je
uiterlijk, uiteraard: je kleding, je stem, je lichaamsbouw, de manier waarop je loopt,
de gebaren die je maakt, je uitstraling en de manier waarop je de ander aankijkt:
- angstig?
- onzeker?
- vrijmoedig?
- open?
- zelfverzekerd?
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Associaties
Afgezien van je uiterlijk, waarop je zelf heel veel invloed kunt uitoefenen, zijn er ook
dingen die de ander met jouw uiterlijk of houding in verband brengt, dat wil zeggen
helemaal vanuit zichzelf, en op grond van vroegere ervaringen. Met andere woorden,
jij kunt daar niets aan doen. Sterker nog: je hebt niet eens in de gaten dat die voor jou
nog onbekende persoon dergelijke verbanden legt.
Met een moeilijk woord heet het maken van zulk soort verbindingen: associaties
maken of associëren. Ga zo’n associatie maar eens na bij jezelf: Als jij iemand leert
kennen die qua gezicht erg lijkt op één van je meest vervelende tantes, dan heb je
meteen een onaangename associatie gelegd. Maar als iemand lijkt op je behulpzame
en aardige buurman… Juist. Een positieve associatie. Negatief of positief, associëren
heeft altijd gevolgen…
Dat associëren -, daar kun jij dus helemaal niks aan veranderen. Het is wel handig er
heel goed mee rekening te houden. En in een later stadium heb je heel misschien de
mogelijkheid een negatieve associatie bij iemand anders bij te stellen, maar daar heb
je bij de vorming van een eerste indruk niet zoveel aan.
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Stereotypen
Omdat er zoveel van de eerste indruk afhangt, is het verstandig je van tevoren af te
vragen in welk hokje mensen jou zullen plaatsen, en of dat eigenlijk wel het hokje is
waarin jij geplaatst wilt worden. Het deftige woord voor het proces waarbij mensen
elkaar in vaste hokjes neerzetten, is ‘stereotypering’. De typen mensen die in een
bepaald herkenbaar hokje passen worden ook wel ‘stereotypen’ genoemd.
Er zijn nogal wat stereotypen op te noemen:
- de sterke manager (maatpak, stropdas, duidelijk aanwezig),
- de vriendelijke sociale medewerker (nonchalant gekleed, lachend),
- de verkoper (deftig gekleed, goede retoriek, sterk in contacten leggen – tot aan het
opdringerige toe)
- de slimme ritselaar (onopvallend, kameleonachtig, maar houd hem in de gaten!)
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Indruk maken
Toegegeven, het klinkt misschien wat overdreven, maar het is goed om te beseffen
dat de mensen die je ontmoet niet automatisch bereid zijn om de tijd nemen voor
een eerlijke en zorgvuldige inschatting van wie jij eigenlijk bent.
Dus zorg ervoor dat je overkomt zoals je wilt overkomen, want van de eerste indruk
die jij maakt hangt het vaak af of de mensen die je ontmoet deel van je netwerk
willen worden.
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Moeilijk corrigeerbaar
Natuurlijk kan iets belangrijks als een eerste indruk mis gaan. Het probleem met een
foute eerste indruk is dat het eigenlijk nooit meer goed komt. We zagen al dat je heel
misschien de kans krijgt om zo’n negatieve impressie bij te stellen of te corrigeren.
Maar zeg nu zelf: Als jij iemand voor het eerst ziet en die persoon komt erg
ongeïnteresseerd en afwezig over, dan zal ook jij diegene niet als een positieve
gesprekspartner beschouwen. Voor de eerste indruk die hij op jou maakt, doet het er
dan toevallig even niet toe of hij even voor hij jou ontmoette, een heel vervelend
bericht over een familielid heeft te horen gekregen. Neem je eigen manier van
reageren op mensen maar gewoon als veilige maatstaf, van zo werkt het nu eenmaal.
Maar goed, je wilt dus een goede eerste indruk maken, bijvoorbeeld bij de
ontmoeting met een groep mensen die je nog niet of niet goed kent. Op zo’n moment
is het belangrijk, dat je niet meteen met de gespreksleider begint te praten. Mensen
die deze ‘beginnersfout’ maken, laten direct een heel onaangename indruk achter, en
dit is niet snel weer goed te krijgen.
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Overeenkomsten
Het is een oude wijsheid: overeenkomsten maken sympathiek.
Als je bij iemand iets vertrouwds ontdekt, dan voel je je automatisch veiliger bij die
ander.

“O, rijdt u óók Peugeot? Dat scoort pluspunten op de parkeerplaats”.
“Gaat u óók zo graag skiën?”
Alle gemeenschappelijkheden hebben de potentie om de onderlinge sympathie
tussen mensen te verhogen. Het gekke is dat dit voor alle soorten
gemeenschappelijkheden kan gelden, ook als deze dingen niet eens direct slaan op
zakelijke betrouwbaarheid van een persoon, of op de vraag of de ander een fijne
collega zou kunnen zijn.
We oordelen op gelijksoortige kenmerken die we bij elkaar herkennen – dat wil
zeggen, aan het begin van een nieuw contact. Pas later worden de
gemeenschappelijke of samen gedeelde ervaringen belangrijker.

11

Toegangskaartje
Succesvol netwerken begint met de eerste indruk. Zelfstandig en zeker optreden,
vriendelijk en verbindend werken – dat is zeker een goed begin. Een sympathiek
optreden brengt je met mensen in contact en blijft bij mensen hangen, zodat je,
wanneer je dat wilt, de gemeenschappelijkheden nuttig kunt maken voor het
uitbouwen van een meer duurzame betrekking. De eerste indruk is ook het
toegangskaartje voor succesvol netwerken.
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Voorstellen
Bij het voorstellen ligt het zwaartepunt op interesse wekken.
Het gaat echt niet om volledigheid, maar je moet proberen met weinig, goed gekozen
woorden de interesse van de ander te wekken.

Dat is lastig. Je moet niets fout zeggen, maar tegelijkertijd toch duidelijk maken wie je
bent en wat je te bieden hebt.
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Reflectievraag
Voordat we nu verder gaan, word je uitgenodigd om eens goed na te denken over de
vraag die je nu op het scherm ziet.
Bedenk voor je zelf het meest voor de hand liggende antwoord.

Klik op de knop 'Ga verder' als je zover bent.
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Wat vindt de ander interessant?
Wat jij graag over jezelf wilt vertellen vinden anderen vaak helemaal niet zo
interessant. Het is handig om de interesses van je gesprekspartner te achterhalen,
zodat je daar op kunt inspelen. Aan de hand van antwoorden op vragen kan het
gesprek opgebouwd worden.

Het is belangrijk om bij het eerste contact je eigen sterke punten in het spel te
brengen, weloverwogen en met weinig woorden. Overdrijving maakt verdacht!
Hoe langer je leeft, hoe meer ervaringen je verzamelt en hoe meer beroepsmatige
stations je bent gepasseerd. Het wordt steeds moeilijker om de juiste punten uit te
kiezen die voor de ander interessant kunnen zijn, juist omdat er zoveel is om uit te
kiezen...
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Onderwerp kiezen
Kies bewust twee of drie geschikte punten uit je eigen levensverhaal die je zonder
problemen aan iemand anders over jezelf zou kunnen vertellen.
Bij een twee- of groepsgesprek is een zin als: ‘Ik werk als ondernemer’ of ‘ik werk als
productieverantwoordelijke bij Unox’ perfect. Het hoeft niet uitgebreider dan dat. Als
je gesprekspartner meer wil weten vraagt hij wel door.
Deze korte uitspraken verduidelijken de ‘context’ waaruit je komt. Een
beroepsbeschrijving roept bij een ander een serie voorstellingen en aannames op.
Deze hoeven niet precies te kloppen, maar je geeft je gesprekspartner een feit om
zich op te oriënteren. Van een jurist verwacht je bijvoorbeeld ander gedrag dan van
een huisvrouw. En van een manager in de beautysector verwacht je weer iets anders.
Als je goed naar je gesprekspartner kijkt en luistert, kun je bijna vanzelf wel na
verloop van tijd een nieuwe selectie maken van dingen uit jouw voorraad ervaringen
die het beste aansluiten bij de belevingswereld van de persoon die jij bezig bent te
leren kennen.
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De juiste toon aanslaan
De manier waarop je met de ander praat is van belang. Als je de juiste toonzetting
kiest komen je woorden beter aan, en zijn je pogingen tot het leggen van contact
succesvoller.
Allereerst is het belangrijk dat je de ander respecteert en dat laat merken door direct
op de woorden van je gesprekspartner te reageren door bijvoorbeeld verdiepende
vragen te stellen.
Toon interesse voor het werk van de ander.
Verder is het belangrijk dat je positief blijft. Kritiek is niet iets voor het gesprek tussen
twee netwerkpartners. Spreek juist je bewondering voor de ander regelmatig uit,
maar let op dat je alleen complimenten geeft die je echt meent.
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Verzoeken en wensen
Formuleer je verzoeken en wensen indirect, met behulp van vragen, en wacht de
reactie van de ander af. Als de ander de indruk heeft dat zijn hulp aan jou uit hemzelf
komt, werkt dit beter en is meer motiverend dan wanneer je direct om iemands hulp
vraagt.

Geef anderen hierin de ruimte, dat loont vanzelf.
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Netwerkpartner uitkiezen
De juiste netwerkpartner uitkiezen is niet makkelijk. Oppervlakkig gezien leer je veel
mensen kennen, maar je weet pas door intensiever contact te onderhouden of
iemand een geschikte netwerkpartner is. Sommige zakenpartners hebben slechts een
paar keer per jaar contact met elkaar, anderen willen te vaak contact. En dan heb je
nog mensen die bij elke afspraak iets van je willen, maar niet bereid zijn jou ergens
mee te helpen.
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Laat je niet uitbuiten
Laat je niet uitbuiten. Maak duidelijk onderscheid tussen partners en mensen die
alleen zichzelf iets gunnen, als het even kan over de rug van een ander heen. Probeer
zoveel mogelijk weg te blijven bij zulke profiteurs, want die zullen naar verwachting
nooit goede netwerkpartners worden. Heb je er toch een tussen je netwerkpartners
zitten, probeer dan, als dat mogelijk is, het contact te verminderen. Als dat niet kan,
blijf dan toch zakelijk en consequent.
Laat je niet door middel van valse complimenten of door gevlei verleiden iemand
tegemoet te komen die niets voor je terugdoet. Houd je hoofd koel.
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Eerst geven, dan nemen
Het wordt vaak gezegd: “Het leven is geven en nemen”, maar als het daarover gaat,
moeten we eerst het slechte nieuws onder ogen zien: in het beroepsleven gedraagt
men zich vaak oneerlijk. Men denkt meer aan het nemen dan aan het geven, en
benadeelt daarmee de ander snel.

Maar dan vervolgens het goede nieuws: dat van die oneerlijkheid…, de meeste
mensen merken het niet echt! Men probeert zichzelf er juist van te overtuigen dat
het tegendeel waar is.
De meeste mensen houden tenminste vast aan het sympathieke voornemen om
eerlijk met de ander om te gaan en de ander te helpen. De nuchtere werkelijkheid
gebiedt helaas toe te geven dat in de praktijk daarbij meestal twee dingen in de weg
staan:
- Eigenbelang en
- Zelfoverschatting.
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Tips
Hoe kun je er nou voor zorgen dat jij in jouw netwerk toch de goede volgorde
aanhoudt van het eerst geven, en dan pas nemen?
- Bedenk bij jezelf op welke manier je je netwerkpartner hulp en ondersteuning kunt
bieden. Zoek actief naar zulke mogelijkheden.
- Doe kleinigheidjes. Hou nieuwe ontwikkelingen binnen je vakgebied in de gaten en
deel informatie daarover met je netwerkpartner.
- Wacht geduldig af tot je netwerkpartner iets voor jou wil doen. Dwing of forceer
niets.
- Als je iets van de ander vraagt, formuleer je verzoek dan zó dat je netwerkpartner
duidelijk begrijpt wat er van hem wordt verwacht.
- Onthoud: begin zelf met geven en verwacht niet meteen iets terug.
Al deze aansporingen vragen om een soort mentale vertraging die je voor jezelf
inbouwt in jouw eigen functioneren als netwerkpartner. Een combinatie van
wijsheden als “Eerlijk duurt het langst” met “Geduld wordt vroeg of laat beloond”,
moet opleveren dat ook jij als overtuigde netwerkpartner op het juiste tijdstip de
voordelen van gericht geduldig zijn zult ervaren.
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Kansen grijpen
Je persoonlijke ontwikkeling hangt sterk samen met de kansen die je kunt aangrijpen.
Wacht niet altijd totdat de ander aan jou dingen vraagt, maar stel je actief op en stel
zelf de vragen; neem – als het even kan – het initiatief.
Heb het niet over je twijfels, maar ga achter kansen aan. Stel je standvastig op als een
kans zich voordoet. Wees bereid om tegemoetkomingen te doen als je daardoor een
kans kunt aangrijpen. Bedenk je bij elke opdracht, baan of aanbod waar er kansen
voor je liggen en maak daar gebruik van.
Zeg bij elke kans eerst onder voorbehoud toe, en denk dan rustig na over de situatie.
Weeg de voor- en nadelen af en neem dan je beslissing op goede gronden. Het is
verstandig om af en toe eens terug te kijken en jezelf af te vragen welke kansen zich
hebben voorgedaan en welke je daarvan hebt aangegrepen. Zo leer je jezelf beter
kennen en je kunt leren van je gedrag in het verleden.
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Concrete afspraken
Het is fijn als je na een goede introductie tot de ontdekking komt dat je meer deelt
met een nieuwe netwerkpartner dan je aanvankelijk gedacht had. Je praat wat,
ontmoet elkaar later weer, praat vaker, raakt betrokken bij elkaars plannen en
bedrijven – en wat gebeurt er dan? Jullie besluiten uiteindelijk samen te werken.

Er moeten concrete afspraken gemaakt worden. Juist daarbij, bij dat concreet maken
van afspraken, zijn een paar dingen die je goed in de gaten moet houden.
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Aandachtspunten afspraken maken
- Maak concrete afspraken, ook wanneer anderen het onnodig vinden.
- Zorg voor een gemoedelijke sfeer tijdens zakelijke gesprekken.
- Wees altijd blij met een medestrijder waarmee je samen voor een nieuw project
kunt vechten. Geniet van het fijne gevoel. Maar laat je daardoor niet afleiden en
vergeet niet dat je ook concrete afspraken moet maken.
- Zorg ervoor dat er ook daadwerkelijk werk wordt verzet. Stel deadlines en neem
verantwoordelijkheden op in je werkprogramma, en ga zonder omwegen het
gesprek aan wanneer een partij zich niet aan de gestelde termijn houdt.
- Wijs één persoon aan die het gezamenlijke projectverloop coördineert en als
centrale gesprekspartner fungeert.
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Conflicten
Zo vaak mensen elkaar ontmoeten, kan het tot conflicten komen. Dat is binnen een
netwerk niet anders. Hier kun je vaak niet simpelweg het contact verbreken of elkaar
de oorlog verklaren.
Als je een conflict gemeenschappelijk en zonder al te veel schade oplost, versterkt dit
de onderlinge band. Dit kennen we allemaal wel uit ons persoonlijke leven. Kort
gezegd: Conflicten oplossen is een netwerkinstrument.
Benodigdheden zijn:
- Met je eigen ergernissen om kunnen gaan,
- Je verplaatsen in het perspectief van de ander, of ook wel: inleven in de ander
- De beschikking houden over een onmisbare portie humor!
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Conflict hanteren
Het woordje ‘hanteren’ betekent niet hetzelfde als ‘dingen naar je hand zetten’. Toch
is het zo dat je met een beetje handigheid en speelruimte een conflict zo kunt
hanteren dat er voordeel uit te halen is. Aan welke belangrijke voorwaarden moet je
daarvoor voldoen?

- Blijf tijdens conflicten in de eerste plaats rustig en beheers jezelf. Reageer nooit
agressief, en laat je beslist niet door een agressieve houding van anderen
beïnvloeden. Denk eraan dat je tegenpartij ook een mens is met gevoelens.
- Blijf in de tweede plaats kritisch op je eigen vooroordelen die juist in
conflictsituaties extra levensvatbaarheid lijken te krijgen. Val niet op niet terug op
vooroordelen en druk de ander niet de grond in. Probeer de zaak van de
humoristische kant te bekijken. Geef de ander de kans opbouwende kritiek te
uiten.
- Zorg er verder door middel van humor voor dat de sfeer zich stabiliseert. Laat een
eventuele negatieve stemming jou niet beïnvloeden.
- Behandel ten slotte het onderwerp van het conflict op indirecte wijze, waarbij je
andere onderwerpen aandraagt die het conflict verduidelijken. Dat werkt
doorgaans ontspannend.
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Netwerk onderhouden
Als je eenmaal contact hebt gelegd met de juiste personen, is het belangrijk dat je dit
contact onderhoudt. Bij het onderhouden van je netwerk zijn niet zozeer de
activiteiten buiten het bedrijf van belang, maar de timing, methode en karakter van
de contacten binnen het netwerk.

Wees oprecht in je contacten geïnteresseerd en schenk aandacht aan bijvoorbeeld
verjaardagen en geboortes. Samen lunchen is ook een goede manier om het contact
te verstevigen. Er gaat veel tijd (en dus geld) in het onderhouden van je netwerk
zitten, maar vergeet niet wat je ervoor terugkrijgt.
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Netwerken via internet
Tegenwoordig kun je kennis maken met potentiële netwerkpartners vanuit je luie
stoel. In Amerika is dit de meest populaire manier om mensen te leren kennen. Via
websites als www.linkedin.nl kun je vrienden worden van de vrienden van je
vrienden, zodat je langzamerhand een steeds groter vriendennetwerk opbouwt waar
je op kan terugvallen als je iets nodig hebt.
Ook via een internetforum kun je contact leggen. Het forum is een plaats waar je kunt
praten en discussiëren over allerlei uiteenlopende zaken. Meestal is er de
mogelijkheid dat je een privébericht kan sturen naar een forumlid waar je eventueel
meer van wilt weten. Het bekendste forum voor ondernemers is HigherLevel, te
vinden op www.higherlevel.nl.
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Checklist
Via dit interactieve scherm brengen we de hoofdzaken van het voorgaande onderdeel
nog een keer voor je in beeld.
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Samenvatting
Hier zie je in een samenvatting de voornaamste onderdelen van deze cursus nog eens
op een rijtje gezet.
De samenvatting kun je ook downloaden.
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Einde
Dit is het einde van de training ‘Netwerken’.
Je kunt nu de toets maken. Als je slaagt voor deze toets ontvang je een officieel
certificaat.

Veel succes en plezier toegewenst bij het toepassen van de door jou opgedane kennis
uit deze training!
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