


 OEFENING
Waar sta je nu?

Maak het beeld dat jij hebt ten aanzien van 
netwerken zo helder mogelijk. Dit zelfinzicht 
gaat je verder helpen als je in actie gaat 
komen.

Wat wil jij veranderen aan je eigen gedrag 
of denkbeelden zodat jij netwerken als iets 
positiefs gaat zien?

Wat is jouw barrière? 
Herken je één van bovenstaande redenen of 
speelt er bij jou iets anders? 

Schets je huidige situatie in relatie tot 
netwerkmomenten. 

Wat wil je veranderen?

Waarom is dit belangrijk voor je?

Wat dien je te doen om deze verandering te 
laten slagen?

Wat wil je dat het netwerken je brengt? 
Zakelijk of privé?



 OEFENING
Visualiseer jouw positieve 
netwerkmoment

Je gaat in deze oefening een goede afloop 
visualiseren.

Er zijn veel verschillende oefeningen die je 
kunt doen om van je zenuwen af te komen 
of ze te verminderen. Je kunt totdat je 
voldoende zelfvertrouwen hebt doen alsof, 
je weet immers dat het niet zichtbaar is. Niet 
gelijk denken ‘dit werkt niet voor mij’ maar het 
gewoon eens gaan proberen.

Beschrijf hieronder zo duidelijk mogelijk een 
netwerkmoment (bedrijfsborrel of een event 
– congres) en ook de mensen die je er gaat 
spreken. 

Visualiseer vervolgens op een positieve manier (dus met aangename, fijne beelden) hoe jij je 
begeeft in en tussen de aanwezigen. Elke vervelende gedachte die bij je opkomt mag er zijn 
maar jij richt je aandacht steeds weer terug op de positieve kant van jouw ervaring!
Beschrijf wat dit met je doet.



 OEFENING
Hoe wil jij gezien worden?

Bepaal wat anderen over je zeggen.

Schrijf in 25 woorden hoe jij door anderen 
omschreven zou willen worden. 

Klopt deze omschrijving met het beeld dat je 
over jezelf hebt? 
Schrijf hieronder op hoe jij jezelf ziet. 
Vind je dit lastig?  Vraag het gerust een 
eerlijke vriend(in) of collega.

Beschrijf tot slot wat je kunt doen om je 
gedrag bij te stellen. 



 OEFENING
Maak je persoonlijke netwerkpitch

Je gaat je persoonlijke netwerkpitch maken 
(niet je salespitch).

Schrijf een aantal ‘openingszinnen’ op die je 
zou kunnen gebruiken als je in contact treedt 
met onbekenden tijdens een bijeenkomst. Je 
beschrijft jezelf en je werkzaamheden.

Vind je dit lastig? Enkele voorbeelden om je 
op weg te helpen. 

Hallo, ik ben Patricia en ik ben docent Frans, 
ik verzorg pragmatische taaltrainingen voor 
bedrijven en particulieren.

Hallo, ik ben organisator van diverse events: 
literaire bijeenkomsten en zakelijke etiquette 
masterclasses o.a. Vaak organiseer ik met 
anderen een event. 

Hallo, ik ben Patricia en ik ben uitgenodigd op 
dit event omdat …. spreker is, omdat …. mij 
heeft uitgenodigd. 

Hallo, ik ben Patricia en ik ben goed in het 
organiseren van dagtrips naar Parijs. Ik ontzorg 
en verzorg mijn gasten volledig maar ik kan 
ook goed improviseren tijdens deze dagtrips.

Hallo, ik ben Esmeralda en ik coach 
leidinggevenden op het gebied van werkgeluk 
en interne medewerkerstevredenheid.

Hallo, ik ben Esmeralda en ik ben trainer bij 
Dare to  be Academy waar wij trainingen 
verzorgen op het gebied van spreekangst en 
netwerken. 

Hallo, ik ben Esmeralda en ik ben lid van de 
Raad van Toezicht van twee organisaties. Ik 
doe dit om een steentje bij te dragen aan het 
maatschappelijk belang. 

En nu jij:

Spreek de zinnen hardop uit en luister naar 
jezelf. Hoe klink je? Zijn het natuurlijke zinnen 
of ‘gekunsteld’. Oefen eventueel met iemand 
waar je je veilig bij voelt en maak het niet te 
ingewikkeld voor jezelf. 
Doel van deze oefening: zorg dat je altijd een 
paar positieve ‘openingszinnen’ achter de 
hand hebt. Je helpt er niet alleen jezelf mee 
maar ook zeker je gesprekspartner. Het geeft 
je houvast en kan je zenuwen verminderen bij 
de start van een gesprek.

Heb je ook een zin gemaakt met een haakje?



 OEFENING
Luisteren naar de ‘haakjes’

Ga de komende dagen aan de slag met het 
luisteren naar ‘haakjes’.  

Je hebt vast al eens gehoord hoe je goed 
moet luisteren. Als je goed luistert, dan 
hoor je wat de ander zegt zonder dat je in 
gedachten bezig bent met je antwoord of 
je volgende vraag. Alleen dan ben je echt 
aanwezig in het gesprek voor de ander.

In deze oefening kijken we anders naar 
‘luisteren’. Je gaat de vaardigheid oefenen 
om door te vragen of om zelf iets te vertellen. 
Het gaat dus om het luisteren naar ‘haakjes’. 
Het lijkt in eerste instantie lastig maar 
bedenk dat je dit doorvragen waarschijnlijk 
automatisch al doet als je in gesprek bent met 
een goede vriend(in) of collega.

Om de juiste vragen te kunnen stellen is 
het belangrijk dat je goed luistert naar je 
gesprekspartner. Dan ‘hoor’ je een haakje en 
kun je een vervolgvraag stellen die gepast is.

Het luisteren én reageren op de ‘haakjes’ die je hoort tijdens een gesprek is een combinatie 
van bewustwording en leren toepassen. Je leert bij deze vaardigheid hoe jij de aansluiting kan 
vinden gedurende een gesprek. Je gesprekspartner zal dit (onderbewust) enorm waarderen 
want het is de smeerolie van jullie conversatie.

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen is het devies. 

Lastig voor je? Oefen met iemand waar jij je veilig bij voelt en die jou waardeert en bereid 
is je te helpen met dit proces. Voel je niet zwak als je vraagt om hulp maar zie het als een 
verdieping van jullie verstandhouding/relatie. Je kwetsbaarheid tonen is een kracht.

Wat zegt je gesprekspartner waar jij meer over 
kunt vragen?

Waar kun jij op inspringen (wat hoor je 
concreet tijdens jullie gesprek?) om iets over 
jezelf of je werkzaamheden te vertellen? 



 OEFENING
Breng je netwerk in kaart.

En nu aan het werk!

Breng zo uitgebreid mogelijk in kaart wie je 
allemaal kent.

Denk hierbij aan (oud) studiegenoten, 
voormalig collega’s, sportvrienden, 
familieleden, vrienden van vrienden etc.

Breng ook in kaart wie je zou willen 
toevoegen aan je netwerk.

Gebruik jij nog geen LinkedIn? Start daar dan 
nu mee. 

Wees zuinig op je netwerk, geef je netwerk 
aandacht en wees actief op LinkedIn. 
Controleer ook hier regelmatig je mailbox.



 OEFENING
Doelen stellen

Stel bijvoorbeeld eens in de week aan een 
kennis/relatie voor om bij te praten, dit kan 
via een beeldbelafspraak maar ook zonder 
beeld, via de telefoon. Je hebt dan aan het 
einde van een jaar met meer dan 50 relaties (!) 
persoonlijk contact gehad. 

Leg de lat in het begin niet te hoog: start met 
oud-collega’s bv. Je zult merken dat je na een 
tijdje makkelijker contact legt met personen 
die je minder goed of niet kent. 

Iemand benaderen lastig of durf je dit niet zo 
goed? 

Maak altijd een persoonlijk bericht dat je 
via LinkedIn verstuurt met bij voorbeeld de 
volgende tekst : 

Beste ……

Het is al lang geleden dat we contact hadden 
met elkaar.
Ik wil graag met je bijpraten en ben benieuwd 
hoe het met je gaat, zowel zakelijk als privé. 
Lukt het je om een klein half uur de tijd te 
nemen hiervoor?
Ik hoor het graag van je, 

Noteer met welke relaties je contact gaat opnemen de komende periode.



 OEFENING+
Wil je een stap verder gaan?

Ga dan op zoek naar relevante connecties 
buiten je comfortzone. Sluit je aan bij een 
groep op LinkedIn die past bij jouw hobby 
bijvoorbeeld. Op deze manier leer je mensen 
kennen die voor jou deuren kunnen openen 
binnen een ander vakgebied. Natuurlijk 
open jij op deze manier ook deuren voor een 
ander… Win-win situatie dus.

Vind mentors of buddies online! 

Je kunt heel gemakkelijk op LinkedIn zoeken 
op functietitel (en vervolgens specificeren op 
locatie, bedrijf en zelfs op de opleiding die 
zij hebben gevolgd). Connect met mensen 
in hetzelfde vakgebied om te sparren over 
dingen waar jullie beiden tegenaanlopen in 
je carrière of studie. Natuurlijk is je eerste 
contact positief en straal jij uit (en hou je 
vol) dat je niets komt halen, het delen staat 
voorop en is het doel van jullie relatie.

Zorg dat je regelmatig je online profiel 
update.

Google je naam eens: je LinkedIn Profiel 
verschijnt hoog in  de zoekresultaten, zorg 
daarom voor een goede eerste indruk. 

Nieuwe training of cursus gevolgd? Voeg 
deze dan toe, zorg dat je profiel actueel is 
en blijft. Ook als je niet op zoek bent naar 
een andere baan kun je altijd onverwachts 
benaderd worden voor je droombaan of een 
fantastische opdracht!

De Moed om te Netwerken is naast het overwinnen van je angst, ook het 
besef dat je in ACTIE dient te komen: het gaat om kilometers maken, 
doen, doen en nogmaals doen! Vind je dit spannend? 

Esmeralda en Patricia helpen je hier graag bij: op een laagdrempelige 
manier kun jij oefenen tijdens de online zoomsessie die zij organiseren. 
Je kunt deze beeldbelafspraken zien als een vervolg op deze module. 

Gedurende deze online bijeenkomst ontvang je waardevolle inzichten van 
Esmeralda en Patricia en kun jij netwerken met de overige deelnemers. 

Kijk op de site voor data : www.daretobe-academy.nl of stuur een mail 
naar contact@daretobe-academy.nl
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 OEFENING
Een dag (deel) zonder mobiele 
telefoon

Probeer eens een dag (of een deel van 
de dag) zonder je mobiele telefoon te 
functioneren (in ieder geval zonder Twitter, 
Facebook, of LinkedIn). De telefoonfunctie 
mag aanblijven als het écht noodzakelijk is 
en kijk eens kritisch wat dat met je aandacht 
doet.

Omdat je aandacht niet steeds getrokken 
wordt door allerlei korte termijn afleiders zal 
het richten en vasthouden van je aandacht 
meer de kans krijgen. Als je hieraan gewend 
raakt zul je zien dat je er rustiger van wordt, 
dat het je aandacht en geheugen verbetert en 
dat je ‘zelfcontrole’ toeneemt. 

Dit is een hele krachtige oefening dus probeer 
niet gelijk in de weerstand te schieten omdat 
je ‘out of your comfort zone gevoelens’ 
ervaart. 

Wil je continu bereikbaar zijn zodat je 
‘naderhand’ geen tekst en uitleg hoeft te 
geven over je onbereikbaarheid of het feit dat 
je niet gereageerd hebt? 

Wees eens kritisch naar jezelf: vind je het dan 
lastig om hierover te praten? Of ga je jezelf 
verdedigen en teveel tekst en uitleg geven? 

Ja / Nee 

Toelichting :

 

Kom erachter of je last hebt van FOMO (the 
Fear Of Missing Out = de angst iets te missen) 
en stel jezelf de vraag waarom?

Offline oefenen baart kunst!

Veel mensen werken de gehele dag op 
de computer waardoor we gemakkelijk 
de gebruikelijke sociale vaardigheid 
(die je nodig hebt om te netwerken!) 
verleren om met anderen te praten. Een 
netwerkbijeenkomst of zakenlunch kan 
behoorlijk overweldigend zijn. Zeker als je 
normaal gesproken in je eigen vertrouwde en 

veilige online omgeving werkt

Het is dus helemaal zo gek nog niet om 
af en toe te oefenen (in het klein) met 
gesprekken met ‘vreemden’. Het maakt je 
sociaal vaardiger en je leert af te stemmen 
op mensen die je nog niet kent. Als je deze 
vaardigheid vaak oefent en onderhoud, 
zul je ook meer ontspannen een gesprek 
kunnen voeren op die momenten dat het 
misschien wat spannender is. Denk aan een 
netwerkevent met allemaal onbekenden. 

Je gaat je door dat oefenen steeds 
comfortabeler voelen om achter die telefoon 
vandaan te komen en je omgeving te scannen 
naar nieuwe gezichten. Ga voor jezelf na 
wanneer jij de telefoon pakt om geen gesprek 
te hoeven voeren en daag jezelf vervolgens 
uit om het wel te gaan doen!




