
     

                                                                                                             

 

 

Succesvol Netwerken 

 

Véronique Hoex  

 

 

 

 

 

 

www.expertacademy.be 



Wat is Netwerken?

Iedereen die je kent, kan je ondersteunen 
in het bereiken van je ambities. Je netwerk 
bestaat uit familie, vrienden en klanten, die 
nieuwe opportuniteiten aanbrengen. 
Door het creëren van wederzijdse relaties, 
bouw je binnen je netwerk krediet op, gaan 
deuren plots open en krijg je een introductie 
bij potentiële klanten.
Samen met je netwerk realiseer je meer, 
want samen sta je sterker dan alleen.

Netwerken is een echt WERKwoord!

Fase 1: Voor

Fase 2: Tijdens

Fase 3: Na
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Het netwerkmoment



Scherp je vaardigheden aan om efficiënt 
te netwerken
• Oogcontact maken, glimlachen.
• Het ijs breken.
• Vragen aan je gesprekspartner zich 

voor te stellen en het stellen van 
interessante bijvragen.

• Luisteren en afwachten van een 
geschikt moment om zelf aan het 
woord te komen.

• Een introductie maken van jezelf en 
van je bedrijf (= je pitch).

• Ervoor zorgen dat de connectie 
gelegd wordt door het uitwisselen van 
gegevens. 

Door een goede voorbereiding, kan je 
meer energie aan je voorkomen en stem 
besteden en beter inspelen op de signalen 
van je gesprekspartner.

Hoe ga je van start?
Momenteel heb je een ongelooflijk netwerk: 
klanten, vrienden, nieuwe ontmoetingen, ...
Wil je dat je netwerk helpt je plannen 
realiseren, zijn er vier voorwaarden waarop 
je inzet:

Gunfactor: je netwerk gunt jou succes.
Vertrouwen: je netwerk heeft vertrouwen 
in wie jij bent en wat je kan.
Interactie: je hebt je netwerk recent nog 
gesproken, gemaild, of contact gehad via 
sociale media.
Branding: je netwerk associeert je effectief 
met je kernwoorden.

Via drie overzichtelijke fasen neem 
je de juiste stappen om aan deze vier 
basisvoorwaarden te beantwoorden.

3-fasenmethode
Fase 1: Voor het 
netwerkmoment

Deze eerste fase, de voorbereiding, is 
de belangrijkste fase in het proces van 
netwerken en vraagt vaak het meeste 
inspanning.

Positionering van jezelf en van je bedrijf
Personal en corporate brand:
• Wat heb jij precies te bieden? Wat 

maakt jou uniek?
• Waar sta je voor?
• Wat zijn jouw 5 tot 10 kernwoorden?
• Welke boodschap wil je over jezelf en 

je bedrijf meegeven? 
• Wat kan jij voor iemand anders 

betekenen? 
• Waar zie jij jezelf over vijf jaar?

Ik ben...Wat beteken 
ik/mijn bedrijf 
in onze 
samenwerking?

Structuur van je basis pitch:

30”
Naam?

Bedrijf?
Job?

Oogcontact
Ijsbrekers

Connectie

Pitch Q&A



 

Fase 3: Na het 
netwerkmoment

Na al je inspanningen tijdens de vorige 
fasen is het tijd om de gemaakte 
connecties actief in je netwerk te 
betrekken:
• Kom eerst en vooral het beloofde 

allemaal na.
• Laat regelmatig van je horen door 

middel van diverse kanalen.
• Zorg dat deze contactmomenten 

nuttige informatie bevatten: bezorg 
iemand een interessant artikel, een 
uitnodiging, een reden om met jou in 
zee te gaan, …

Let tevens op je accuraatheid van je online 
voorkomen:
• Bekijk hoe je sociale media inschakelt.
• Zorg dat online foto’s en informatie 

jouw kwaliteiten uitstralen.
• Zoek je eigen naam op (ego-googling) 

en kijk hoe jouw netwerk je ziet.
• Tracht van anderen regelmatig 

recommendations te krijgen op 
netwerksites.

Algemene tips:
• Vergeet niet in je eigen bedrijf of  

persoonlijke omgeving te netwerken! 
Je collega’s en kennissen zijn even 
belangrijk in je netwerk als potentiële 
klanten.

• Pas voor gekende contacten de 
structuur van je basis pitch aan en 
laat regelmatig vallen wat je huidige 
functie inhoudt.

• Niets is goed of fout! Denk enkel in 
termen als “Brengt dit mij verder of 
dichter bij mijn doel?” en maak dan 
beslissingen!

Enkele tips:
Bereid je praktisch voor op het 
netwerkmoment zelf:
• Definieer doelen die je wil bereiken 

tijdens het netwerkmoment.
• Bestudeer de lijst van genodigden.
• Beslis wie je wil spreken.
• Overweeg wat jouw meerwaarde is 

voor de aanwezigen.
• Analyseer de indruk die je wil nalaten.
• Gebruik je visitekaartjes.

Fase 2: Tijdens het 
netwerkmoment

Om je voorbereiding om te zetten 
in concrete resultaten tijdens het 
netwerkmoment hanteer je deze stelregels:
• DURF contacten te leggen.
• Blijf niet het hele netwerkmoment bij 

één persoon hangen, maar daag jezelf 
uit om met bijvoorbeeld drie personen 
een connectie te maken.

• Hou je aan je vooropgestelde doelen.
• Pas de structuur van je basis pitch 

flexibel aan de situatie aan.
• Gebruik opportuniteiten.
• Luister hoe anderen jou voorstellen en 

schaaf indien nodig discreet bij.
• Werk ook actief aan het netwerk van 

anderen; introduceer hen bij elkaar.

Durf te vragen aan je netwerk.
• Start de zin met: “Hoe kan ik…?”
• Blijf eigenaar van de vraag!
• Stel de vraag actief en luister naar alle 

opties die gegeven worden.
• Bedank voor de input en kom hier in 

een latere fase van samenwerking op 
terug. 

Ik ben...Wat beteken 
ik/mijn bedrijf 
in onze 
samenwerking?

Structuur van je basis pitch:

30”
Naam?

Bedrijf?
Job?

stem=38%

woorden=7%

wat je toont=55%

Professor Albert Mehrabian’s communications model



Wat levert het op?
Mensen helpen je graag indien:
• ze het je gunnen. 
• ze vertrouwen hebben in je kunnen.
• ze je regelmatig horen of zien.
• ze weten waarmee ze je een plezier 

doen.

Hierdoor worden mensen ambassadeur 
van jouw merk en ondersteunen ze je in 
je ambities. 
Samen sta je sterker dan alleen.

Dus laat je netwerk nu maar werken!

Mijn passie is om mensen te inspireren en te enthousiasmeren over hun eigen 
talenten. Zo ontdekken ze hoe dit toegepast wordt in hun totale communicatie. 
‘Ik focus op alle aspecten van je communicatie. Hierdoor (h)erkennen mensen 
waar jij voor staat en zal je je ambities sneller verwezenlijken.’ Véronique Hoex
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