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met Eva & Sofie
Netwerken werkt
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1. Kennismaking. Wie zijn jullie?



2. Wat is netwerken?



2. Wat is netwerken?

http://www.youtube.com/watch?v=J8bG2Lb5fv8
http://www.youtube.com/watch?v=J8bG2Lb5fv8


Netwerken is het opbouwen en 

onderhouden van relaties op basis 

van wederzijds vertrouwen en 

respect, voor de lange termijn.

Definitie



3. Een eigen netwerkstijl



3. Een eigen netwerkstijl

- Schrijf je 3 talenten/sterke punten op 

- Geef voorbeelden van situaties

- Maak je eigen omschrijving

- Netwerkstijl: hoe kan je dit talent inzetten om te 

netwerken?



3. Hoe herken je een talent? 

Indicatoren:

• Dit past bij mij!

• Ik voel opwinding en enthousiasme!

• Ik vind dit belangrijk! 

• Ik krijg er energie van! 

• Ik leer snel!

A3-blad Talenten: kies er drie 



4. Tips & tricks deel I

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=QbIqqWhCBMs
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=QbIqqWhCBMs


• Schrijf een persoonlijke wens op je etiket.

• Kleef je etiket zichtbaar op.

• Start een gesprek over de wens. 

5. Give and receive



• Wees geduldig

• Volledige aandacht

• Toon oprechte interesse

• Wees nieuwsgierig, vraag door

• Let op gemeenschappelijke zaken

• Kan jij iets aanbieden?

5. Give and receive



Heb je iets voor 

elkaar kunnen 

betekenen?



6. Je netwerk in kaart: sociaal kapitaal

https://www.youtube.com/watch?v=tTvbf1WVYFE
https://www.youtube.com/watch?v=tTvbf1WVYFE






En jij, wat doe jij?

• Wie ben je?

• Wat doe je?

• Waarin onderscheid je je?

• Wat moet de ander onthouden?

• Keep it short, simple and spicy!

7. Sticky story



8. Voorbereiden en opvolgen van 

contacten

Vooraf

• Deelnemerslijst 

• Jezelf voorstellen

• Gesprek opstarten

• Visitekaartjes

• Situatie en gewoonten van de bijeenkomst



Tijdens:

• Initiatief

• Stel open vragen

• Laat de ander aan het woord

• Zoek naar gemeenschappelijke punten

• Onderbreken?

• Wees jezelf! Ontwikkel je eigen stijl! En 

Het netwerkevent / het gesprek



Na - Opvolgen van contacten – de gouden driehoek

Vragen

Aanbieden

Netwerken

Bedanken



9. Evaluatie





Contactgegevens:

Sofie Mertens, sofie.mertens@arteveldehs.be
T 09 234 81 09

Eva Booms, eva.booms@arteveldehs.be
T 09 234 90 32

mailto:sofie.mertens@arteveldehs.be
mailto:eva.booms@arteveldehs.be

