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Voorwoord

Netwerken is investeren in relaties.
Netwerken is een werkwoord, door velen wordt netwerken niet als positief gezien
en toch…. iedereen doet het, iedereen kan het.
Netwerken begint al heel vroeg in je leven.
Op de basisschool en tijdens vervolgopleidingen zoek je je eigen vrienden en
vriendinnen. Tijdens feestjes en in de kroeg, wie heeft er nooit geflirt? Was dat
niet zeer prettig, ook al “scoorde” op een avond niet, toch spreek je er later nog
over die tijd en de gesprekken die je toen had. Velen hebben er een relatie aan
overgehouden.
Privé netwerken is normaal, dat doen we dagelijks en vinden dat heel gewoon.
"Een goede buur is beter dan een verre vriend". Als we iets nodig hebben, een
boormachine, oppas, een kopje suiker, dan weten we allemaal onze buren te
vinden en zij ons.
In zakelijk opzicht lijkt het erop dat we vaak 'het wiel opnieuw uitvinden', in plaats
van gebruik te maken van ons netwerk. Acquisitie wordt warm via netwerken.
Zakelijk netwerken, daar heeft men soms moeite mee. “Netwerken is niets voor
mij.” We 'vergeten' dan vaak dat we een kennis hebben die bij een bedrijf werkt
waar we graag een keer contact mee zouden hebben of we horen toevallig dat de
schoonvader van een vriend of vriendin, directeur is van een bedrijf dat diensten
levert waar we behoefte aan hebben.
Zakelijk netwerken gaat uiteindelijk ook om scoren, ook al zal niet elke flirt
resultaat opleveren, veelal zijn het prettige gesprekken waarvan je je de personen
blijft herinneren en misschien kan aanbevelen bij anderen of door hen aanbevolen
worden.
Netwerken is flirten om te scoren.
Met vriendelijke groet,
Jacques Bais

Netcircuit Marketing

e-mail:
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netwerk@netcircuit.net
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Waarom netwerken.
Netwerken is een werkwoord en geeft derhalve een activiteit aan en niet de reden of
het doel van de activiteit.
Wat kunnen doelstellingen zijn om te netwerken.
Een persoonlijke relatie (vrienden maken, de liefde van je leven vinden)
Zakelijke relaties onderhouden en nieuwe relaties ontmoeten
Kennis opdoen, leren
Bekend worden als deskundige op je vakgebied
Andere baan of functie vinden
En meer…...
Netwerken is niet iets nieuws, in de middeleeuwen bestonden er al verschillende
vormen van netwerk-verenigingen, denk maar eens aan de Gildehuizen,
Hanzesteden, VOC.

De laatste jaren zijn er veel verschillende zakelijke netwerkclubs, businessclubs en
verenigingen bijgekomen.
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Ten opzichte van enkele decennia geleden, waar men een baan vond door
advertenties in kranten, tijdschriften en via stageplaatsen, wordt voor het vinden van
een baan door HBO studenten al veel gebruik gemaakt van hun netwerk, zowel online
als offline.
Een trend is ook dat er steeds minder verschil gemaakt wordt tussen het privé- en
zakelijke netwerk. Ook neemt netwerken via internet sterk toe, zoals te zien is aan
het aantal leden op bijvoorbeeld Facebook, Whatsapp, Instagram, LinkedIn, Twitter,
Google+ en MSN.
Netwerken is iets persoonlijks, je kan het niet door een ander laten doen.
Het gaat daarbij ook om wie je (echt) kent en om wie jou (echt) kent en hoe je
bekend staat.
Bij de huidige generatie van studerenden wordt goed gebruik gemaakt van eigen
netwerk en de netwerken van hun vrienden, kennissen alsmede de middelen die hen
ter beschikking staan. Men brengt elkaar in contact en beveelt elkaar of producten cq.
activiteiten aan. Mede daardoor zijn de laatste jaren grote (muziek)evenementen van
de grond gekomen.
Een voorbeeld is de spontane studenten staking tegen het aantal studie-uren. Via
Social Media gestart en verspreid, de mobiele telefoon (tell all your friends) heeft
gezorgd voor een staking met zeer hoge opkomst in verschillende steden.
Een ander voorbeeld is de stunt van een supermarkt “tweede krat bier is gratis”
zorgde ervoor dat de supermarkt, dankzij de twitterberichten er binnen twee uur
geen bier meer in de winkel was en een lange rij wachtende klanten voor de deur.
Dit e-boek is gericht op zakelijk netwerken in het business-to-business segment,
waarbij het leggen en onderhouden van zakelijke relaties ten behoeve van acquisitie
voorop staat.
Uitgangspunt bij netwerken is de mens, de aandacht en het persoonlijke contact.
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Waarom zakelijk netwerken.
Zakelijk netwerken is een bewezen methode om relaties te onderhouden en
nieuwe relaties op te bouwen.
- Klanten behouden, omzet behouden
Het vergt 5 keer zoveel inspanning om een nieuwe klant binnen te halen dan een
bestaande klant te behouden.
Elke onderneming heeft te maken met een verlies aan klanten en dus verlies van
omzet en marge. Om omzet te behouden en ook om te groeien zal er aan
relatiebeheer en acquisitie gedaan moeten worden.
Mensen zaken met mensen en wel op basis van elkaar aardig vinden en
vertrouwen.
Toch verliest een onderneming elke 3/5 jaar ongeveer 10% van haar klanten:
1% overlijdt of gaat met pensioen
3% verandert van baan of verhuisd
5% geeft opdrachten aan vrienden of kennissen
9% probeert het bij de concurrentie
14% is ontevreden over het product of de dienst
68% verandert vanwege de onverschillige houding bij de leverancier (klant krijgt
te weinig aandacht)

- Acquisitie, nieuwe klanten winnen.
Eén van de basisprincipes van marketing is dat mensen het liefste willen kopen
van iemand die ze kennen, vertrouwen en aardig vinden.
Dat is dan ook de reden waarom grootschalige en dure mailings aan duizenden
klanten tegelijk niet zo goed werken: die mensen kennen je niet, ze weten niet
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of ze je kunnen vertrouwen en je aardig vinden is wel het laatste wat in ze
opkomt.
Hetzelfde principe geldt voor het plaatsen van advertenties.
Maar dat geeft een dilemma, want een ander basisprincipe van
effectieve marketing luidt:
om aan klanten te komen, moet je zoveel mogelijk mensen vertellen wat je doet,
telkens en telkens weer.
Hoe kun je zoveel mogelijk mensen vertellen wat je doet en zorgen dat ze je
daarbij ook nog kennen, aardig vinden en vertrouwen?
Eén van de oplossingen hiervoor is het aloude netwerken. Door te netwerken
kom je met veel mensen in contact en horen deze dat je “in de markt” bent.
Omdat je deze mensen persoonlijk ontmoet, leren ze je niet alleen kennen, maar
misschien ook aardig vinden en zelfs nog vertrouwen.
Netwerken is en blijft daarom één van de krachtigste marketingstrategieën voor
het verkrijgen van leads en opdrachten.

Wat is een netwerk.
Netwerken is het vormen en goed onderhouden van relaties.
Een netwerk is persoonlijk en bestaat uit mensen, niet uit bedrijven of organisaties.
Iedereen heeft een netwerk, klein of groot dat bestaat uit mensen uit uw privé
omgeving, zoals familieleden, buren, vrienden, kennissen, klasgenoten,
dienstmakkers en mensen van de sportvereniging.
Zakelijk bestaat een netwerk uit klanten, prospects, concurrenten, business clubs en
ondernemersverenigingen.
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Eigenlijk heb je maar één netwerk. Jouw netwerk bestaat uit mensen, daarom heeft
men in feite één netwerk, vrienden kunnen je soms ook zakelijk verder helpen,
klanten kunnen je doorverwijzen naar nieuwe prospects.
Een netwerk is gebaseerd op goede relaties; niet op veel contacten of
telefoonnummers in een adresboek, kaartenbak of in een CRM systeem. Een netwerk
is niet zomaar een lijst met namen, een lijst met namen is zichtbaar,
een relatie niet.
Werk aan je netwerk!
Je zal in relaties moeten investeren voordat er iets ontstaat, voordat je positieve
gevoelens voor elkaar koestert - hoe zakelijk en lucratief het uiteindelijk ook kan
worden.
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Wat is netwerken.
Netwerken is relatie beheer.
Een netwerk bestaat uit bestaande relaties, mensen die je al kent, zowel privé als
zakelijk.
In de privé sfeer is het vanzelfsprekend dat je elkaar regelmatig ontmoet op
bijvoorbeeld verjaardagen, bij de sportvereniging of je gaat samen naar een concert
of een sportwedstrijd. Ook de contacten in de privé sfeer gaan als het ware
automatisch, men belt elkaar regelmatig, houdt elkaar op de hoogte maakt afspraken
en gaat bij elkaar op visite.
Als men iets nodig heeft weet men elkaar te vinden en men steunt en helpt elkaar.
Privé ga je om met mensen die je aardig vind, je hebt een hechtere band met
mensen die je vertrouwd. Je kent wel veel mensen van bijvoorbeeld de
sportvereniging maar zal niet met iedereen even goed omgaan. Niet met alle buren
heb je contact, alleen met degene waar je goed mee overweg kan.
Zakelijk netwerken heeft een ander belang; het vergroten van onze omzet door op
een professionele manier gebruik te maken van onze relaties uit ons bestaande
netwerk en bovendien om het netwerk uit te breiden.
Netwerken is het onderhouden en uitbouwen van je relaties met als doel een win-win
situatie te creëren. Uiteindelijk en zeker in het Business to Business segment doen
mensen zaken met mensen.
Zakelijk veel nieuwe contacten leggen, namen, visitekaartjes en profielen op
netwerksites zijn geen doel op zich maar een middel om relaties te beheren.
Acquisitie en verkopen via je netwerk is gebaseerd op emotionele relaties. De relatie,
niet het geleverde product of dienst is het uitgangspunt voor het contact.
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Het begint (voor de meeste mensen) bij sympathie. Daar hoort ook bij dat je niets
monopoliseert; veel mensen zijn echter bang dat ze er zelf minder van worden als ze
een actief "doorgeefluik" zijn.

Netwerken is zaaien en oogsten.
Na het zaaien is het een kwestie van
bemesten, water geven en onkruid
wieden.
Begint het zaaigoed te ontkiemen dan
zal je het intensief moeten
onderhouden, ongewenste beestjes
(luizen, kraaien en andere mee-eters) weg houden van jouw zorgvuldig gekweekte
producten.
Pas dan geeft je zaaigoed de vruchten die je kan eten en bij genoeg opbrengst kan je
anderen daarvan laten meegenieten.
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Netwerken is research
Wie zitten er in mijn netwerk?
Wie ken ik

Waarvan

Wat zijn zijn-haar
expertises

Fre
q

C
a

Freq (frequentie) = hoe vaak spreek je of ontmoet je deze contactpersoon
Ca (categorie = Tot welke categorie behoort deze contactpersoon (familie,
vrienden, kennissen, klant, zomaar een relatie uit de kroeg)
Kan ik deze contactpersoon inzetten voor mijn netwerk, is dan de frequentie
waarop ik contact heb goed genoeg.
Vanzelfsprekend gaat het om mensen die jou ook kennen, waar je kennis mee
hebt gemaakt.
Redenen om contactenpersonen in te zetten in je zakelijk netwerk zijn ondermeer:
•

Contactpersoon is een beslisser

•

Contactpersoon is een beïnvloeder

•

Contactpersoon heeft zelf een groot netwerk

•

Contactpersoon is bekende Nederlander/spreker

•

Contactpersoon beveelt mij aan.

•

Contactpersoon is een deskundige op het gebied van…..

•

Creativiteit

•

Coaching / klankbord

•

En meer…
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Waar kan je netwerken?
Businessclubs en ondernemersverenigingen zijn zeer geschikt om je netwerk te
onderhouden en uit te breiden. Kies bewust voor een businessclub die bij je en
jouw doelgroep past.

Waar ben ik lid van

Reden van lidmaatschap

Hoe actief ben ik daarbij

Activiteiten die je kan doen om jouw naamsbekendheid kunnen vergroten bij een
businessclub zijn het houden van een presentatie over je bedrijf, je product of
over een onderwerp (jouw expertises)
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Het AIDA-Model voor de netwerker.
AIDA is een stapsgewijs model, waarbij de afzonderlijke stappen in volgorde moeten
worden doorlopen. Het AIDA-model is geschikt voor zowel individuele uitingen, als
reclame campagnes. Het AIDA model wordt veelal toegepast voor product verkoop,
het model is ook zeer geschikt om als persoon zakelijk succesvol te zijn.
A (Attention)
Allereerst moet de attentie of aandacht worden getrokken. Het is de aandacht van de
ander te krijgen. Dit kan bewerkstelligd worden door een opvallende marketing
boodschap of elevator pitch.
I (Interest)
Interesse of belangstelling is de tweede stap in het model. Het doel is om de ander te
wijzen op de positieve aspecten van uzelf en eventueel uw product of dienst. De
ander moet geïnteresseerd raken. Hier kan een afspraak het mogelijke resultaat zijn.
Een andere mogelijkheid is het doen van een belofte (kwaliteitsgarantie) of een
aantrekkelijk aanbod.

D (Desire)
Verlangen of voorkeur is de derde stap. In deze stap wordt de interesse omgezet in
een verlangen of voorkeur voor u en uw product of dienst.
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A (Action)
Actie is de volgende stap. Het doel van deze stap is de ander te bewegen te kopen.
De relatie wil het product kopen of de dienst afnemen. De opdracht zal worden
gegund. Eventueel kan om een opdracht worden gevraagd.
S (Satisfaction)
Satisfaction, ofwel tevredenheid. Om tot een vervolgaankoop over te gaan, zal de
relatie ook tevreden moet zijn met het geleverde product of dienst. Overtuig jezelf
van de tevredenheid van de relatie, bij voorkeur in een persoonlijk gesprek.

C (Conviction & Commitment)
Conviction ofwel overtuiging. De relatie is tevreden met het geleverde product of
dienst. Nadat je jezelf overtuigd hebt van de tevredenheid van de relatie kan je de
relatie vragen of hij/zij als referentie mag worden genoemd en of hij je wil
aanbevelen bij andere relaties. Ideaal is het helemaal als de relaties je aanbeveelt
zonder dat je hem/haar erom vraagt.
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Netwerken begint met Flirten
Flirten! Flirten doen we allemaal, we vinden het spannend en leuk om te doen.
Uw indruk bij een eerste ontmoeting wordt voor:
55 procent wordt bepaald door lichaamstaal
38 procent door intonatie en stembuiging
7 procent door wat je werkelijk zegt.

Flirten heeft succes als men elkaar aardig vindt.
Geef oprechte aandacht.
Leer communiceren met lichaamstaal.
Maak oogcontact
Vermijd afleiding
Leg passie in het gesprek
Toon uw bewondering
Speel met uw lichaamshouding
Uitstraling
Geef complimenten
Aanraken
Blijf uit iemands territorium
Glimlach veel en vaak
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Zet de ander in de belangstelling

Toon oprechte interesse
(Glim)lach
Onthoud iemands naam goed
Luister goed
Moedig de ander aan
Spreek over interesses v/d ander
Geef de ander oprecht het gevoel dat
hij/zij belangrijk is

Verkopen is vaak een kwestie van gunnen en gunnen doe je aan iemand die je
aardig vindt.
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Wat is een ‘Elevator Pitch’
Een Elevator Pitch is jouw marketingboodschap.
Eén van de belangrijkste marketinginstrumenten van een ondernemer is
zijn of haar elevatorpitch of te wel zijn of haar marketingboodschap in
10 seconden.
Omdat iedereen die je in je dagelijkse leven ontmoet in potentie een klant van je
kan zijn – of je er naar kan doorverwijzen – moet je goed nadenken over deze
boodschap en zorgen dat hij de interesse van de ander opwekt.
Wat zijn 10-seconden boodschappen die werken?
De meesten antwoorden op de vraag: “En wat doe jij?”: bijvoorbeeld iets als “Ik
ben coach” of “ik ben organisatieadviseur”. Of ze praten over hun proces: “Ik
ben een trainer die veel werkt met psychodramatechnieken” of “Ik geef
trainingen persoonlijke effectiviteit”.
Prima, maar wat heeft de ander eraan? Met deze boodschappen communiceer je
niet duidelijk en niet specifiek genoeg wat je echt te bieden hebt. Je laat die
vertaalslag over aan de ander.
Mensen zijn eigenlijk niet zo in jou of je proces geïnteresseerd.

Ze willen weten hoe je hen kunt helpen, wat ze van je kunnen krijgen. Het
interesseert ze wat jouw expertise voor hen kan opleveren. Daarom zul je in
eerste instantie ook duidelijk moeten maken op wie jij je richt met jouw dienst.
Dan weten ze meteen of je hun iets te bieden hebt of niet. En ook zul je het
probleem duidelijk moeten maken, waar jij jouw oplossing voor hebt. Ze zullen
zich dan al of niet herkennen in dat probleem en geïnteresseerd zijn hoe jij ze
van dat probleem kunt afhelpen.
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De ideale boodschap (elevator pitch) bestaat uit vier elementen:
wie je helpt met jouw oplossing (het soort klanten op wie jij je richt)
het probleem waar jij jouw oplossing voor hebt
de oplossing die je daarvoor hebt en
wat jouw oplossing oplevert
Daarnaast gelden nog enkele eisen:
1. Wees kort, u heeft alleen de tijd in de lift, u moet de aandacht weten te
trekken en vast te houden.
2. Let goed op de lichaamstaal van uw toehoorder.
3. Uw boodschap moet door iedereen te begrijpen zijn, duidelijk en met
zo min mogelijk vakjargon.
4. Uw toehoorder moet voordeel zien.
5. Stel een open vraag aan het einde van uw boodschap.

Zorg voor meerdere Elevator Pitches
Het is handig om meerdere, verschillende elevator pitches paraat te hebben die je
kan gebruiken in verschillende situaties.
There is no second chance for a first impression
Wat hoor jij liever?
Ik ben een professionele trainer en heb mijn eigen adviespraktijk. Ik train mensen
zoals u met het leggen van contacten met nieuwe klanten.. blah, blah, blah
Of:
Ik ben een professionele ijsbreker. Ik help mensen een fantastische eerste indruk
te maken, zodat degene die ze ontmoeten een onvergetelijke ervaring hebben.
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Wij hebben een kopieerwinkel. Wij hebben kopieermachines, fax machines en
computers waarop onze klanten bijvoorbeeld werkstukken maken.
Of:
Ik laat mensen zien hoe ze in plaats van eindeloos te rommelen met een
kopieerapparaat snel en gemakkelijk de mooiste werkstukken maken.

Nog enkele voorbeelden
“Ik heb mijn hobby en mijn werk bij elkaar gebracht en kan u bij re-organisaties
of voor nieuwe projectteams (probleem) nu nog beter helpen met het trainen van
uw mensen (wie) door teambuilding (oplossing) te combineren met een
evenement op het water, zodat de opgedane ervaringen (opbrengst)
daadwerkelijk in de praktijk zullen worden toegepast.”
“Ik coach zelfstandige dienstverleners (wie) die worstelen met hun acquisitie
(probleem) om meer klanten te vinden (oplossing) waardoor ze hun inkomen
kunnen vergroten (opbrengst)”
“Ik begeleid teams en afdelingen (wie) die onvoldoende
presteren (probleem) om meer energie en plezier te
krijgen (oplossing) waardoor ze productiever zijn in het
werk (opbrengst)”
“Voor mensen (wie) die last hebben van migraine en rugklachten (probleem) geef
ik Cranio-Sacraal behandelingen (oplossing) waardoor hun klachten in korte tijd
verdwijnen (opbrengst)”
Je kan het Werkblad Elevator Pitch downloaden.
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Werkblad Elevator Pitch.

Wie wil je helpen.
Doelgroep.

Voor welk probleem of
situatie

Wat is je oplossing
Wat zijn je expertises

Wat levert het je
toehoorder op

Schrijf je Elevator pitch
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Maak indruk in die eerste seconde?

Twijfel je soms over de eerste indruk die je achter laat?
Nog voordat je een hand gegeven hebt en de eerste woorden hebt uitgesproken
vormt men onbewust al een mening over jou. Zelfs de meest ervaren verkopers
vragen zich soms af waarom een gesprek misloopt. Ga je op bezoek bij een
relatie of naar een bijeenkomst, congres of evenement is je uiterlijk, je
uitstraling en je kleding het eerste wat men ziet.

Steek tijd in je kleding
Een belangrijk onderdeel van je uitstraling: de kleren en accessoires die je kiest.
Een zonnebril op? Een gouden horloge? Het vormen meteen sterke signalen
waarmee je klant je in een hokje kan plaatsen. Draag comfortabele kleding,
kleding die bij je past en waar je je lekker in voelt, kijk na of de kleding schoon
is en er bijvoorbeeld geen vlekken op zitten. Zitten je schoenen lekker en zijn ze
gepoetst? Steek meer tijd in de keuze van je outfit. Kies bewuster voor een stijl
en accessoires die jou doen opvallen.
Stem je kleding af op je relaties. Bedenk daarbij dat je relaties ook een
verwachtingspatroon heeft, van een kunstschilder verwacht men geen driedelig
kostuum of een mantelpakje.
De persoonlijke hygiëne
Vermijd bijvoorbeeld slechte adem, roos en transpiratie. Nagels met rouwranden
vallen altijd op. Bedenk ook dat deodorant of parfum niet mag overheersen. Het
is aan te bevelen om bijvoorbeeld een reserve overhemd mee te nemen. Het is
soms heerlijk om een schoon overhemd aan te trekken, je voelt je dan ook direct
weer beter. Zelf heb ik een standaard een setje in de auto liggen met een
tandenborstel, tandpasta, after shave, deodorant, schoenpoetsmiddel en een
schoon overhemd.
Check altijd de spiegel
Dit klinkt vanzelfsprekend, maar veel mensen vergeten dit. Ze gaan een gesprek
in, terwijl ze daarvoor een lunch hebben gehad of een kop koffie in de auto
hebben gedronken. Kijk altijd eerst even in de spiegel. Check of er niets tussen
je tanden zit en zorg dat er geen vlekken op je kleding zitten.
Zorg voor een goed conditie

© Copyright Netcircuit

Pagina 21 van 68

→ Index

Als je in topconditie bent, dan straal je dat automatisch uit naar je
gesprekpartner. Misschien zou je wat vaker borrels moeten overslaan en een
abonnement moeten nemen op de sportschool. Of hijs je in een trainingspak en
ga een blokje om rennen, voordat je ’s avonds op de bank neerploft. Als je een
fitte en energieke indruk op iemand hebt, dan is de kans groter dat men je
sympathiek en betrouwbaar vindt.
Verdiep je in de verwachting van de ander
Misschien ben een creatieveling die altijd op gympen loopt of zich juist als een
dandy kleedt? Wees je ervan bewust dat iedere branche haar eigen normen heeft
als het gaat om kleding. In sommige bedrijfstakken is men veel conservatiever
dan de andere. Loop bij voorkeur met een stropdas bij een verzekeraar of bank
binnen als je er komt voor een opdracht. Blijf wel bij jezelf ook een
bankdirecteur heeft een bepaalde verwachting als het gaat om uiterlijk en
kleding van een creatieveling. Ook hier geldt zorg dat je kleding schoon is.
Weet waar je voor komt
Mensen hebben een soort zesde zintuig voor het oppikken van twijfel. Ook al heb
je gewoon een kennismakingsgesprek ‘om te kijken of je iets v oor elkaar kan
betekenen’ zorg ervoor dat jij weet waar je voor komt. Laat de ander weten wat
het doel van het gesprek is en weet ook wat het doel van de ander is. Schud
nooit iemands hand voordat je weet wat je doel is van het gesprek. Wat wil je
bereiken?
Geef een stevige hand
Dit moet je natuurlijk niet overdrijven, maar zorg ervoor dat je op een
overtuigende manier iemands hands schudt. Niets is zo dodelijk als iemand een
‘slap handje geven’. Glimlach en kijk bij het geven van een hand de ander in de
ogen. Het is belangrijk om plezier uit te stralen.
Oefen je binnenkomst
Iemand die weet wat hij doet en daarbij natuurlijk overkomt, heeft de sleutel tot
een goede eerste indruk in handen. Wat misschien het allerbelangrijkste is
daarbij: oefen je entree. Hoe vaker je die handdruk en openingszin voor jezelf
hebt opgezegd hoe meer het een automatisme wordt en dus natuurlijk overkomt.
Probeer na afloop van een gesprek ook te analyseren hoe je binnenkomst was en
of je het een volgende keer anders zou moeten doen.
Succes met je volgende gesprek.
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Of - Laat je elevator pitch maar thuis.
Ook een voor eerste gesprek heb je meer nodig dan 1 minuut en laten we wel
wezen, hoe vaak heb je dat eerste gesprek in een lift?
Nog steeds te vaak zie ik dat het geven van een elevator pitch één
richtingsverkeer is. In dat geval kan je de elevator pitch beter thuislaten. Begin
een gesprek zonder een elevator pitch.
Video “Laat de elevatorpitch maar eens thuis”
Het geheim van een goede elevator pitch is niet het zenden van jouw informatie,
het is juist het ontvangen van en reageren op informatie van je gesprekspartner.
Hoe doe je dat? Door oprechte aandacht te geven en goed te luisteren, door
vragen te stellen en te reageren op de ander. Inderdaad, gewoon het gesprek
aangaan, de ander oprecht in de belangstelling zetten en door het stellen van
(voornamelijk open) vragen en dan soms verdiepende vragen te stellen. Op de
antwoorden die de ander geeft kan je reageren, wellicht een aansluiting vinden
en reageren.
Uit reacties van je gesprekspartner merk je al heel snel (vaak ook intuïtief) of er
een klik is en of je “iets voor elkaar kan betekenen”
Het kan zijn dat je gesprekspartner geen vragen stelt. (Dat wil dan niet direct
zeggen dat hij/zij geen belangstelling heeft.) Hou dan het gesprek op gang door
bijvoorbeeld te vragen: “Waar kan ik je mee helpen?”
Tip: Vraag tijdens een netwerkbijeenkomst eerst maar eens aan iemand waarom
hij/zij met ondernemen zijn begonnen, hoe zij te werk gaan, hoe komen zij aan
klanten hoe hij/zij hun succes verklaren, waar zijn/haar passie ligt, welk advies
ze voor u hebben, welk goed boek ze u kunnen aanbevelen of welke website veel
nuttige informatie oplevert.
Tip: Als je bijvoorbeeld gevraagd wordt: “En wat doe jij voor de kost” zal je
geneigd zijn je van te voren uit de hoofd geleerde “elevator pitch” te geven. Doe
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dat nu eens niet maar maak een statement die vragen oproept zoals: “Ik ga de
accountancy naar het volgende niveau tillen.” Of “Het wordt tijd voor een betere
dienstverlening van notarissen en daar kan ik wel wat hulp bij gebruiken.” Of “In
de strijd om de klant worden (mijn producten) met succes ingezet en daar
worden mijn relaties blij van”. Deze voorbeelden komen uit de praktijk en riepen
bij mij vragen op, waardoor er een goed gesprek op gang kwam.
Tip: Doe eens iets anders en vraag niet naar de zaak maar vraag eerst naar
zijn/haar hobby of interesses, veelal is dat iets waar men met enthousiasme en
met passie over praat en dat zie je meteen aan hun lichaamstaal, de stralende
ogen en de glimlach.
Om effectief te netwerken heeft u geen elevator pitch nodig. Bereid een aantal
open vragen voor waaruit belangstelling voor een ander blijkt, om meer te weten
te komen over de persoon met wie u praat. Het helpt dan om naar de
antwoorden te luisteren en daarop te reageren.
Laat een eerste kennismakingsgesprek geen open eind hebben. Sluit een eerste
gesprek altijd positief af door (in welke vorm dan ook) te bedanken voor het
gesprek, ook als er geen directe aanknopingspunten zijn.
Het belangrijk dat je niet alleen aandacht heeft voor wat je zegt, maar ook voor
hoe je het zegt. Je uiterlijk speelt een rol en ook je stemgebruik en lichaamstaal.
Belangrijk is dat je natuurlijk en betrouwbaar overkomt op anderen.
Zorg dat je een open houding aanneemt: maak handgebaren, glimlach
vriendelijk, let op een rechte houding, draai je hele lichaam naar jouw
gesprekspartner en maak oogcontact terwijl je spreekt. Spreek rustig en laat
voldoende pauzes tussen de zinnen.
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Aanvullende tips voor de eerste indruk
Draag iets met kleur, kies de kleur die bij je past, waar je je lekker bij voelt
Haal vooraf een keer diep adem en sta rechtop.
Drink voor je begint aan de bijeenkomst of een gesprek een glas wate.
Maak de gezichtspieren vooraf even los.
Sta stil en beweeg je hoofd niet te veel.
Check even snel in de spiegel of je niets tussen de tanden hebt, je haren goed
zitten, schone nagels etcetera…
Steek nooit de handen in je zakken
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Successen en anekdotes als basis
Successen en anekdotes

Noteer welke successen je hebt geboekt, je persoonlijke prestaties, die ook door
anderen (waarvan je de naam kan noemen) worden erkent. Noteer ook anekdotes
die je hebt meegemaakt en in verband staan met hetgeen je te bieden hebt.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan orders die je op basis van persoonlijke inzet en
activiteiten hebt gescoord.
Gebruik bij successen en anekdotes de STAR methode.
Situatie

Welke situatie of probleem deed zich voor en wat de gevolgen /
consequenties voor het bedrijf waren.

Taak

Wat eraan gedaan moest worden om de situatie te verbeteren

Activiteiten

Hoe u dat heeft aangepakt, vooral uw eigen rol daarbij
vermelden. Hierbij kan ook meegenomen worden welke
moeilijkheden overwonnen moesten worden, wie erbij betrokken
waren.

Resultaat

Wat was de uitkomst, welke voordelen zijn er geboekt.

Een vraag of algemeen bekende bewering of statistiek als startpunt.
Voorbeelden:
• Uit onderzoek is gebleken dat 60% van de werknemers niet tevreden is over zijn
baan. Ze zouden het liefst een andere functie vervullen. Binnen grotere
organisaties leidt dat vaak tot problemen met de motivatie en soms ook tot
ziekteverzuim. Hoe gaat [naam van het bedrijf] om met ziekteverzuim?
• Vorig jaar hebben we 40 nieuwe relaties kunnen helpen om meer bezoekers naar
hun website te laten kijken en dat heeft hun gemiddeld een omzetgroei
opgeleverd van 10%.
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• Toeval bestaat niet, laatst was ik bij een businessclub en daar kwam ik Arnoud
weer tegen die juist begonnen was een relatiedag te regelen. Toen ik hem
vertelde dat de laatste klantendag die ik voor een relatie met succes had
georganiseerd, een aantal nieuwe relaties zijn daar toen gelegd. Een
zonovergoten dag, heerlijk rustig gezeild en een uitstekende barbecue als
afsluiter, iedereen vond de sfeer uitstekend ook omdat het zo informeel was.
We hebben meteen een afspraak gemaakt om ideeën uit te wisselen.
Uiteindelijk hebben we samen de relatiedag georganiseerd, een win-win
situatie.
• Welke activiteiten doet [naam van het bedrijf] in die richting?

Enthousiasme en Passie
De sleutel voor een goed (netwerk)gesprek zijn passie en enthousiasme. Er wordt
altijd beter naar je geluisterd als een verhaal of elevator pitch met passie en
enthousiasme wordt verteld. Ook zal het je makkelijker afgaan. Als je weet wat de
passie is van een gesprekspartner en je vraagt daarnaar zal je zien dat de houding en
uitstraling van je gesprekspartner verandert tijdens het gesprek, men kijkt vrolijker
gaat meer bewegen en spreekt met enthousiasme. Ook voelt de gesprekspartner zich
belangrijker krijgt een open houding.
Ook als jij praat over je hobby en zakelijke successen wordt je veelal vanzelf
enthousiast en zal je gesprekspartner gaan luisteren. Zodra er dan vragen gesteld
worden over je hobby of als men doorvraagt over jouw succesverhaal weet je dat er
geluisterd wordt.
Gebruik eventueel een verhaal over je sport, hobby of passie als startpunt
voor een netwerkgesprek.
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Waar netwerk je.
Netwerk bij voorkeur op bijeenkomsten waar je jezelf ook thuis voelt. Ga niet
netwerken als je je ergens niet thuis voelt. Men voelt feilloos aan of jij er voor de
ander bent.
Netwerken kan je overal en het maakt geen verschil of het een privé- of zakelijke
bijeenkomst is. Ook op een verjaardag wordt er over het werk gesproken en vraagt
men naar de business. Ook kan je aan jouw privé relaties om hulp vragen of men
bijvoorbeeld contact heeft met iemand die behoefte heeft aan jouw product of dienst.
Netwerken kan je altijd en overal, zowel offline als online.
Privé op bijvoorbeeld verjaardagen.
Sportvereniging
Ondernemers vereniging
Business Clubs (Rotary, Lions etc)
Netwerk organisaties (BNI, Flevum, Meerbusiness.nl, NetwerkNederland)
Recepties(opening, verhuizing, open dagen bij de gemeente)
Klantendagen
Zakenbeurzen
Pas je aan aan de omgeving en plaats waar je netwerkt.

Lees de “Persoonlijke Netwerk Stijl” over hoe de voorbereiding van jouw netwerk
activiteiten.
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Maak gebruik van on-line netwerken zoals:
LinkedIn
Facebook
Google+
Twitter
Instagram
Whatsapp
Xing
De online netwerken en social media komen in dit e-boek verder niet aan de orde.
In dit e-boek wordt ingegaan op het “face to Face”netwerken.
Wel kunnen we social netwerken en het vermelden van netwerkactiviteiten toejuichen
als je hiermee je relaties aanbeveelt en waarde kan toevoegen aan jouw netwerk.

© Copyright Netcircuit

Pagina 29 van 68

→ Index

Hoe bouw en vergroot jij je een netwerk.
DOEN is het belangrijkste bij het netwerken, aanwezig zijn en actief zijn.
-

Weet dat netwerken essentieel is bij het zakendoen, vertrouw erop dat het succes
daar vandaan komt. In het B2B segment zijn het de persoonlijke relaties die tellen.

-

Vertrouw op het principe van zaaien en oogsten. Met de juiste houding gaat het
netwerken ook jou iets opleveren.

-

Neem de beslissing om te netwerken, maak een plan van aanpak en ga aan het
(net)werken.

-

Begin in je eigen vertrouwde omgeving, bij familie, vrienden, buren, kennissen.

-

Netwerken is investeren in mensen, bouwen aan relaties.

-

Niet de data die je in de agenda zet, maar elk moment kan een netwerkmoment
zijn.

-

Oefen veel, wees niet bang voor een misser. Herhaal je boodschap(pen), desnoods
ook voor de spiegel, maak er een gewoonte van, maak het je eigen.

-

Wees geduldig.

-

Verzamel mensen die je kunnen helpen bij het netwerken, vraag ook om hulp, men
geeft graag hulp (de ander voelt zich belangrijk of vereert om jou te kunnen helpen)

-

Stel de ander op de eerste plaats.

-

Kijk of je iets voor de ander kan betekenen (zaaien) zowel zakelijk als privé, stel
niet je product of dienst centraal en of je er zelf beter van kan worden.

-

Verwacht niet iets terug, “voor wat hoort wat” doet geen opgeld voor de echte
netwerker.

-

Bedenk echter wel dat je een ondernemer bent, zaai dus waar je kans van oogsten
hebt.

-

Netwerk vanuit zuivere motieven om een goede relatie op te bouwen.

-

Het belangrijkste: DOEN!
Uitwisselen van visitekaartjes betekent niets, het is wel een begin. In relaties moet je
investeren. Investeer ook in jezelf, in het zakelijke circuit is wie je kent belangrijk.
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Vestig je naam
Hoe geef jij jezelf meer bekendheid, vestig jij je naam.
Zorg er voor dat jij bekend bent bij zakelijke relaties als dé deskundige op jouw
gebied.
Dit wordt ook wel “Personal Branding” genoemd.
Bezoek doelgericht netwerk bijeenkomsten, waar je wat aan hebt
Geef presentaties en lezingen
Schrijf en publiceer
Geef gratis advies
Geef tips (leads) door als deze niet door jouw ingevuld kunnen worden
Verzamel visitekaartjes en persoonlijke gegevens van uw contact personen.
Doe mee aan de netwerkbijeenkomsten van verenigingen waar je lid van bent.
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Effectief netwerken door te lunchen met relaties
Tijdens bijeenkomsten van business clubs werd mij vaak de vraag gesteld hoe
men zijn netwerk kan uitbreiden, onderhouden en waar men het beste kan
netwerken.
Eén van mijn suggesties is dan vaak, ga eens lunchen met je eigen relaties en
vraag je relaties een andere ondernemer mee te nemen. Als je dat regelmatig
doet met telkens andere relaties vergroot je je netwerk. Het is een kleine
investering die weinig tijd kost en veel oplevert.
Het voordeel is dat in plaats van belangrijke klanten persoonlijk te bezoeken
om even bij te praten, je direct contact houdt met meerdere relaties tegelijk
en je toch de aandacht geeft die de klant verdient en dat in veel minder reisen werktijd. Ga niet op de zaak lunchen, maar bij een restaurant in een
rustige sfeervolle omgeving.
Zorg voor niet meer dan 12 deelnemers. De deelnemers zullen elkaar niet
allemaal kennen, laat alle deelnemers aan het woord komen, door
bijvoorbeeld een voorstelrondje. Maak echter van de lunch geen bedrijf- of
product promotie. De relaties praten dan ook met elkaar en versterken de
band met jou en je bedrijf, vaak vervult een relatie al direct een
ambassadeursrol.
Door je relaties te vragen een andere ondernemer mee te nemen vergroot je
niet alleen het eigen netwerk, ook geef je de gelegenheid aan jouw relaties
hun netwerk te vergroten. Tijdens de lunch kan je kansen inschatten, aan het
einde van de lunch wissel je onderling visitekaartjes uit en kan je wellicht al
met een deelnemer een afspraak maken voor een persoonlijk vervolg gesprek.
Na de lunch, terug op kantoor, is het een kleine moeite om een korte e-mail te
sturen aan de deelnemers, waarin je ze bedankt voor hun aanwezigheid.
Op deze manier onderhoud je niet alleen je relatienetwerk, je leert ook nieuwe
relaties kennen. Je maakt daarmee koude acquisitie warm.
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Je eigen netwerklunch organiseren
Hoe gaat dat in zijn werk.
Plan een datum voor je zakenlunch ongeveer een maand van te voren. Bel
drie of vier goede relaties op en nodig hen uit om samen met andere relaties
te gaan lunchen.
Vraag je relatie om een andere ondernemer mee te nemen. Wat je daarmee
bereikt is dat je meerdere relaties tegelijk kan spreken in plaats van
individueel, dat scheelt uren en reistijd. Tegelijkertijd kan je kennis maken
met potentiële relaties, een bijkomend voordeel is dat een “introducé” al door
je relatie warm is gemaakt.
Met 6 tot 8 relaties en introducés een zakenlunch kost geld minder dan de
lunch (minder autokosten en minder reistijd).
Neem wel enkele regels in acht om een geslaagde zakenlunch te organiseren,
zoals, zorg voor een rustige omgeving en ga niet op de zaak lunchen.
Hou de regie over de zakenlunch door te beginnen met een voorstelronde
waar je iedereen de gelegenheid geeft zich voor te stellen aan elkaar
(ongeveer 5 minuten per persoon) en laat daarna de discussies vrij.
Let tijdens de voorstelronde goed op de lichaamstaal van de andere
aanwezigen, als de aandacht verslapt is het tijd om in te grijpen door
bijvoorbeeld te vragen naar de hobby van de spreker.
Bel na de lunch iedereen even op om te vragen hoe ze de zakenlunch hebben
ervaren. Als de “klik” er dan is kan je met de introducé kan je een afspraak
maken, de koude acquisitie is dan warm geworden.
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Hoe kan jij naast het netwerken ook nieuwe klanten werven?
Adverteer in een lokale krant of een vakblad
Adverteer met een gratis eerste consult/coaching sessie
Bedenk hoe je de resultaten van een bedrijf kunt verbeteren en bel het
bedrijf op met jouw pitch
Start een blog en promoot dit op social media
Bied aan een seminar of lezing te geven bij lokale clubs (Lions, Rotary,…)
Bied aan om te spreken op zakelijke netwerkbijeenkomsten
Bied iets gratis aan als dank voor een aanbeveling
Doe een stunt die goed is voor je publiciteit (denk aan Richard Branson)
Doe gezamenlijke promotie-acties met andere ondernemers
Doe mee met een beurs, als deelnemer of als bezoeker
Ga naar evenementen in je vakgebied – conferenties, bijeenkomsten van
beroepsverenigingen, seminars, biedt uitstekende netwerkgelegenheden
Houd contact met collega’s die een aanvullend product of dienst bieden, ga
eventueel samenwerken en bezorg elkaar werk
Laat oude en nieuwe klanten weten wanneer je een nieuwe
dienst aanbiedt
Maak een overzicht van lokale bedrijven en gebruik deze om eigenaren te
leren kennen die jouw diensten mogelijk nodig hebben
Maak en oefen een ‘elevator pitch’ over wie jij helpt en waarmee, in plaats
van je eigen “sales-pitch”
Bedank en beloon mensen die mensen naar je doorverwijzen
Schrijf een persberichten over jouw diensten en probeer het in een lokale
krant of vakblad geplaatst te krijgen
Stuur promotie-artikelen voor je dienst mee met de factuur
Verstuur een nieuwsbrief
Vraag je klanten om een testimonial te schrijven over je werk
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Hoe onderhoud jij je netwerk.

Onderhoud je contacten, maar blijf niet te lang plakken. Investeer vijf minuten in
iedere bekende, meer is meestal niet nodig, minder is onbeleefd.
Verzamel visitekaartjes en berg ze gesystematiseerd op. Schrijf bij het kaartje waar
je diegene hebt ontmoet en wat jullie eventueel voor elkaar kunnen betekenen.
Netwerk het liefst met mensen waar je het goed mee kunt vinden. Dat zorgt er ook
voor dat je elkaar begrijpt in wat je nodig hebt. Bovendien is een goede
netwerkrelatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Wees dan ook open en oprecht
in je interesse in anderen: anderen prikken er meteen doorheen als je een praatje
komt maken met een verborgen agenda.
Denk bij netwerken ook aan de lange termijn. Misschien kun je nu nog niets met een
contact, over een half jaar blijk je ineens een vraag te hebben waar ze je mee kan
helpen.
Bedank mensen die iets voor je hebben gedaan de volgende dag nog even met een
mailtje, en vertel wat je eraan gehad hebt.
Krijg je een uitnodiging waarop je niet kunt ingaan, laat dat even weten. Zo houd je
je contacten warm.
Waardeer het als je van iemand een tip krijgt, ook al kun je er zelf niets mee.
Misschien kun je een ander er blij mee maken. Vertel dat ook aan de tipgever. “Het
sloot niet aan bij mijn ervaring, maar ik denk dat een vriendin daar uitermate
geschikt voor zou zijn. Is het goed als ik dit aan haar doorgeef?“
Ben je met iemand op goede voet, stuur een kaartje met verjaardagen en laat ook
eens iets van je horen als je ze niet nodig hebt.

Nog belangrijker!
Denk niet alleen maar aan zakendoen, maar toon oprechte belangstelling en geef
aandacht aan je relaties. De belangstelling mag niet gespeeld zijn, daar prikt men
doorheen.
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Vastleggen van gegevens van netwerkcontacten
Adressen bestand opbouwen en onderhouden
Outlook, een CRM systeem of een kaartenbak
Categoriseer je contacten (kern, klant, prospect, goede relatie, ooit eens
ontmoet)
Noteer waar en wanneer je elkaar ontmoet hebt
Noteer verjaardagen en stuur dan een kaartje, e-mail of een kort bericht op
social media
Als je het weet noteer dan ook jubilea en stuur dan een berichtje
Stuur je relaties een kerstkaart per post of e-mail
Ken de persoonlijke omstandigheden contactpersoon en schenk daar aandacht
aan
Weet of informeer naar wat je voor je contact kan betekenen
Ken de expertise en capaciteit van je relatie en waarvoor je hem kan vragen.
Boek netwerkevenementen in de agenda, controleer de deelnemerslijst op
bekende relaties

Heb je een visitekaartje ontvangen?
Er zijn handige apps (scanners) voor op de iPhone of smartphone voor het
inlezen van visitekaartjes.
Nog enkele tips voor het onderhouden van je relaties.
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– Bel je relaties regelmatig op, bijvoorbeeld bij een verjaardag of andere
bijzondere dag voor deze relatie. Een e-mail kan ook maar is minder persoonlijk,
een kaart of een persoonlijke brief is dan beter.
– Stuur een artikel op dat voor je relatie (bijvoorbeeld van internet of uit de
krant) van belang kan zijn.
– Wens je relatie succes met een opdracht die hij of zij heeft gekregen
– Complementeer je relatie, bijvoorbeeld als hij of zij vermeld wordt in de krant
of andere media, dit is weer een goede gelegenheid om contact op te nemen.
– Breng je relatie in contact met andere relaties uit je netwerk die hem weer
kunnen helpen
– Ben je voor een evenement uitgenodigd en kan je zelf niet komen? Kijk even in
je echte netwerk, wie weet kan een ander er een plezier mee doen.
– Ben je in de buurt voor een andere afspraak, bel om even bij te praten onder
het genot van een kopje koffie of thee. ( Jij de koffie en ik het gebak doet het
bijna altijd goed.)
– Bedank je relatie als hij of zij iets voor jou hebben gedaan, na een goed
gesprek, een ontvangen tip of als hij of zij je met iemand in contact heeft
gebracht (zelfs als dat contact (nog) niets heeft opgeleverd).
– Ga niet (echt nooit) verkopen tijdens zo’n contactmoment. Informeer oprecht
naar de persoon zelf. Als je bijvoorbeeld weet dat zijn of haar zoon/dochter net
examen heeft moeten doen, vraag er dan naar, de ander wil dat meestal heel
graag met je delen en zal dan ook eerder geneigd zijn om naar jou
omstandigheden (ook zakelijk) te vragen.
Veel succes met het onderhouden van je echte zakelijke netwerk.
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Wanneer zet jij je netwerk in.
Jouw netwerk is persoonlijk en bevat mensen die jij vertrouwd en die jou ook
vertrouwen. Ga daar goed mee om.
Redenen om contactenpersonen in te zetten voor je zakelijk netwerk zijn onder
meer:
Contactpersoon is een beslisser
Contactpersoon is een beïnvloeder
Contactpersoon heeft zelf een groot netwerk
Contactpersoon is bekende Nederlander/spreker
Contactpersoon beveelt mij aan.
Contactpersoon is een deskundige op het gebied van…..
Creativiteit
Coaching / klankbord
enzovoorts
Refereren en aanbevelen doe je voor relaties
die je vertrouwt
die iets voor jou hebben gedaan / betekend
waar je van kan leren
die je kan vragen je te helpen
die je kan aanbevelen aan andere relaties
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Wat is de kwaliteit van je netwerk.
'Een groot netwerk' hebben zegt niets. Wat is groot? En wat is de waarde van die
mensen? Wat heb je aan een groot netwerk als je niet weet wat je netwerk te bieden
heeft?
Vier kengetallen voor een waardevol en relevant zakelijk netwerk.
Bepaal de kwaliteit / waarde van uw netwerk met de volgende vier kengetallen.
Omvang van uw netwerk: hoeveel mensen maken deel uit van uw netwerk?
Percentage beslissers: waartoe zijn die mensen bevoegd, mogen ze zelfstandig
beslissen als ze iets van u willen kopen?
Uw imago: wat denken die mensen van u?
Is uw netwerk actueel (up-to-date)? Heeft u regelmatig contact met de mensen uit
uw netwerk?

Hoe maak je effectief gebruik van jouw netwerk?
Hoe is het de kwaliteit van jouw netwerk activiteiten?
Iedere ondernemer heeft een netwerk van klanten, prospects en andere relaties.
Regelmatig contact houden met relaties is van cruciaal belang, klanten en
relaties kunnen namelijk zorgen voor 90% van de omzet.
Hoogste tijd om de kwaliteit van je netwerk onder de loep te leggen, wie kan er
wat voor je betekenen, wat beteken jij voor jouw relatie en hoe blijf je in “top of
Mind”.
Regelmatig contact houden kost tijd, hoeveel tijd bepaal je zelf. Het gezegde “uit
het oog, uit het hart” is echter bij relatiebeheer zeker van toepassing.
Jouw relaties zijn mensen, geef daarom oprechte aandacht en toon interesse in
wat hen bezig houdt daarmee creëer je een goed gevoel en een emotionele
binding, waardoor zij eerder geneigd zijn iets voor je te doen en je aan te
bevelen.
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Een groot netwerk hebben zegt niets. Wat is groot? En wat is de waarde van die
mensen? Bepaal de kwaliteit jouw netwerk met de volgende vragen:
•

Hoeveel mensen maken er deel van uit?

•

Wie zijn de beslissers, beïnvloeders, deskundigen en promotors?

•

Hoe belangrijk is die relatie voor jou?

•

Hoe vaak heb je contact met jouw relaties?

•

Hoe communiceer je met relaties?

•

Hoe denken die mensen over jou?

Je netwerk in kaart brengen hoeft niet veel tijd te kosten, via een crm-systeem,
outlook, zelfs een simpel spreadsheet kan al voldoen, het maakt niet uit hoeveel
contacten je hebt. Neem de lijst door en geef per naam aan tot welke categorie
(beslisser, beïnvloeder etc.) hij/zij behoort, hoe belangrijk ze voor je zijn, hoe
vaak je contact moet houden, wanneer je voor het laatst contact hebt gehad.
Vergeet niet om je vrienden en familie ook op te nemen, ook zij kunnen je
aanbevelen bij of in contact brengen met nieuwe relaties.
Neem ook direct de gelegenheid op jouw adressenbestand te schonen, als je
bijvoorbeeld twee jaar geen contact meer met iemand hebt gehad kan de
conclusie zijn dat hij/zij niet belangrijk voor je is en ook dat jij niet belangrijk
genoeg voor hem of haar bent. Bij mij staan deze contactpersonen in het archief,
want je weet maar nooit.
Waarschijnlijk kom je, net als ik met meer dan 2.200 contacten, tot de conclusie
dat je niet iedereen kan bezoeken of bellen. Geef per relatie aan op welke manier
je contact wil onderhouden dat kan je veel tijd besparen, denk hierbij aan e-mail,
nieuwsbrief, sms-berichte, whatsapp, Facetime of Google Hangout. Maak ruimte
vrij in je agenda, plan per week 1 tot 3 uur om de belangrijkste relaties te bellen
of te mailen.
Er hoeft geen echte reden te zijn om contact met iemand op te nemen.
Als je iemand belt en informeert naar zijn of haar situatie “Hoe gaat het met je?”
In het gesprek wordt dan later vaak de vraag gesteld “maar waar bel je nu voor”
kan je reageren met “Geen reden, ik wil gewoon even weten hoe het met jou
gaat”.
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Daarmee geef je aan dat de ander belangrijk voor je is.
Sta je bij iemand in een goed blaadje? Vraag hem of haar eens om je te helpen
met iets waar hij veel van weet of iemand kent die jou kan helpen. Alleen al de
vraag stellen geeft de ander het gevoel belangrijk voor je te zijn. Mensen helpen
graag mensen die ze aardig vinden.
Het gaat erom hoe men jou ervaart, welke beleving en herinneringen laat je
achter. Door het contact persoonlijk te maken, aandacht te geven en interesse
te tonen schep je een band.
Redenen om contact op te nemen zonder direct te willen verkopen:
-

Je hebt zijn of haar nieuwe profiel foto of een andere foto op internet gezien.

-

Je hebt zijn/haar nieuwsbrief ontvangen

-

Je hebt een artikel gelezen over hem/haar of z’n bedrijf.

-

Zijn of heer promotie of verandering van baan

-

Stuur een e-mail voor zijn of haar verjaardag (ook via Facebook)

-

Je hebt gehoord/gelezen van zijn/haar verhuizing

-

Hij of zij heeft een prijs gewonnen.

-

Je hebt gelezen van de (sport)prestaties van dochter of zoon

-

Je hebt gehoord over bijvoorbeeld een ziekhuisopname van de relatie,
partner, de dochter of zoon.

-

Je hebt een artikel gelezen dat voor hem/haar interessant kan zijn

-

Je bent ergens uitgenodigd en kan een introducee meenemen

-

Je kan hem uitnodigen samen naar een (vak) beurs gaan

-

Via social media zag je dat hij/zij op vakantie is geweest.

-

Soms denk je spontaan aan iemand, dat is een reden om contact op te
nemen

-

Je wil hem of haar bedanken voor een retweet of vermelding op social media

-

En meer ………
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Via onderstaande matrix kan je de kwaliteit / waarde van je netwerk bepalen.
1

2

3

4

omvang

< 100

< 200

< 500

500 +

% beslissers

< 5%

< 10%

< 25%

50% +

Uw imago

onbekend

Beetje

Bekend

zeer

Bekend
Actueel

< 2 jaar

< 1 jaar

bekend
< 0,5 jaar

< 3 mnd

Kolom 3 en 4 geven een waardevol netwerk aan.
Kolom 1 en 2 geeft aan dat je nog veel moet doen om je netwerk op te bouwen.
Deze vier kengetallen beïnvloeden elkaar.
1. De omvang van uw netwerk
Kent u minder dan 100 mensen, dan heb je een klein netwerk. Ken je meer dan 500
mensen (die jou ook 'kennen') dan heb je een goed netwerk. Sommigen hebben een
netwerk van meer dan duizend en meer mensen, 500 is een zeer goede start.
2. Percentage beslissers in uw netwerk
Des te meer beslissers je kent, des te beter het is (in samenhang met de andere
factoren). Beslissers zijn mensen die kunnen beslissen om bij jou kopen of als
professional mogen inhuren.
Dat zijn bijvoorbeeld DGA’s, directieleden, lijn-managers, personeelsmanagers e.d.
Het gaat hierbij om de zakelijke contacten, bedenk echter dat ook in jouw privé
netwerk personen zijn die mogen beslissen.
Bij 5% of minder is dat erg weinig. Bij meer dan 50% beslissers heb je een sterk
netwerk!
3. Uw imago binnen uw netwerk
Stel dat jouw netwerk bestaat uit 100 mensen, waarvan 90% beslisser is.
Dat is niet slecht. Echter, als men jou niet ziet als professional zal men je niet snel
inhuren en heb je er zakelijk niet veel aan. Men zal je ook niet aanbevelen.
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4. Actueel
Hoe actueel is jouw netwerk.
Heb je regelmatig (bijvoorbeeld eens in het kwartaal) contact met de mensen uit je
netwerk? Mensen die je eens per jaar of nog minder ontmoet en/of spreekt zullen je
ook niet (echt) kennen, laat staan bij jou kopen of jou aanbevelen.

Wanneer weet je of je netwerk effectief is.
Koude acquisitie zal gemiddeld in 1% leiden tot resultaat.
Mond tot mond reclame heeft een slagingspercentage van 15%
Aanbevelingen / doorverwijzingen van iemand die jij kent en die men vertrouwd
leiden in gemiddeld tot 50% van de gevallen tot resultaat.
Dit percentage stijgt (zelfs tot 80%) als de aanbeveler ook zelf effectief deelneemt
aan het initiële contact tussen de personen die hij met elkaar in contact brengt en
zich vervolgens op de hoogte laat houden.
Als je zelf door mensen uit je netwerk bij anderen wordt aanbevolen beschik je over
een effectief netwerk. Zeker als de aanbeveling spontaan wordt gedaan, zonder dat je
zelf in eerste instantie daarbij betrokken bent.
Als je bent aanbevolen, stuur dan een bedankje naar de aanbeveler, ook al heeft
de aanbeveling (nog) niets opgeleverd. Bij een grote order zou een attentie,
bijvoorbeeld in de vorm van een flesje wijn op zijn plaats zijn.
Vragen om aanbevolen te worden.
Aan goede relaties kan je vragen of deze relatie je wil aanbevelen bij zijn relaties.
Bijvoorbeeld door te vragen of hij/zij een aanbeveling op jouw website wil
plaatsen.
Alvorens deze vraag te stellen moet je er wel zeker van zijn dat je een goede
verstandhouding hebt en er vertrouwen is tussen betreffende relatie en jou.
Door meerdere aanbevelingen weet je ook dat je netwerk effectief is.
Zelf anderen aanbevelen.
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Hiervoor gelden dezelfde principes. Je zal jouw relaties bij anderen aanbevelen als
je de relatie vertrouwd en overtuigd bent van de kwaliteit van zijn product, kennis
en kunde. Veelal is het een wisselwerking; aanbevelen is veelal ook worden
aanbevolen.

Hoe je meer leads krijgt uit je netwerk
Ondernemers en hun verkopers moeten telkens op zoek naar nieuwe klanten.
Koude acquisitie is, zeker in de huidige tijden, een tijdrovend proces.
Waarom krijgt de ene verkoper meer leads dan de ander?
Eigenlijk is het eenvoudig: maak er een gewoonte van om naar leads te vragen!
Hoe kunt u meer en betere leads krijgen?
Dé manier om nieuwe namen en adressen te krijgen is via uw bestaande relaties
en uw (tevreden) klanten. Via uw ambassadeurs in uw netwerk komt u sneller in
contact met nieuwe relaties en mogelijke klanten.
Hieronder een paar tips hoe u dat doet:
Zorg voor een goede inleiding
Waarom zou men u aan nieuwe leads willen helpen? Als u een (vertrouwens-)
band hebt met uw relatie durf dan gerust aan te geven dat je behoefte hebt aan
nieuwe relaties cq. klanten. Een goede relatie is bijna altijd bereid u te helpen en
is vaak blij dat juist hij gevraagd wordt.
Wees specifiek
Als u iemand vraagt naar namen en adressen moet u specifiek zijn. Maak het de
ander makkelijk door uw vraag eenvoudig maar toch specifiek te houden,
bijvoorbeeld: “Weet u nog drie bedrijven die zich bezighouden met …. ?” Dan
komen ze zeker met een antwoord.
Vraag zoveel mogelijk informatie
Alleen een naam en adres is voor u niet voldoende. Stel daarom aanvullende
vragen. Hierdoor krijgt u een duidelijk beeld van de mogelijke problemen die bij
die referentie spelen. Als u dan contact opneemt met de referentie kunt u zich
beter positioneren.
Vraag of u zijn naam mag noemen
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Het eerste contact met de referentie is een heel stuk warmer als u de naam van
de aangever mag noemen. Maak in zo’n geval zelf de afspraak, laat dat niet over
aan een secretaresse of assistent. Een afspraak maken is veel eenvoudiger als je
het gesprek kan inleiden met “Uw [collega / kennis / vriend] heeft me vertelt dat
ik met u contact op kan nemen over …..”
Vraag om hulp bij het maken van de afspraak
Als de aangever u ook nog wil helpen bij het maken van de afspraak, nemen uw
kans exponentieel toe.
Snel reageren
Wees snel! Het staat namelijk heel erg slordig als u pas na een paar weken
contact opneemt. Dat geldt des te sterker als de aangever zijn relatie heeft verteld
dat u zult bellen. In dat geval wekt u de indruk dat het u niet zoveel kan schelen.
De aangever op de hoogte houden
Uiteraard doet u er goed aan om de aangever op de hoogte te houden van uw
vorderingen. Het geeft hem een goed gevoel. En als het niet lukt om de juiste
persoon te bereiken, kan hij u alsnog een handje helpen.
Werk samen met anderen
Werk samen met collega’s, netwerkclubs en verkopers van andere bedrijven.
Zolang u niet met elkaar in concurrentie bent, kunt u elkaar op een fantastische
manier aanvullen.
Referenties indelen
Lang niet alle referenties zijn even waardevol. Deel uw referenties in drie
categorieën in:
A) Heet = topprioriteit. U weet al veel over de referentie en u wordt
geïntroduceerd door de aangever.
B) Warm – U weet iets van de referentie en u mag de naam van de aangever
noemen.
C) Koud – U weet niets van de referentie en u mag de naam van de aangever niet
noemen.
Zoek naar interne referenties
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Maakt uw klant onderdeel uit van een groter geheel? In dat geval is het denkbaar
dat hij u namen geeft van mensen binnen zijn organisatie. Bijvoorbeeld:
filiaalhouders, afdelingen met een eigen inkoopbevoegdheid en andere
(zelfstandige) bedrijfsonderdelen.
Conclusie.
Waarom krijgt de ene verkoper veel meer referenties dan de ander?
Heel eenvoudig: de verkopers die veel referenties krijgen, hebben er een
gewoonte van gemaakt om er altijd naar te vragen!
Maak op een juiste manier gebruik van het netwerk van uw netwerk.

De kenmerken en vaardigheden van een verkoper (netwerker)
Netwerkers beschikken stuk voor stuk over bepaalde kwaliteiten,
karaktereigenschappen, persoonlijkheidsstijlen en houdingen.
1. Passie voor mensen.
Een netwerker gelooft niet alleen heilig in het product of dienst dat hij verkoopt,
maar wil zijn relaties bovendien zo verschrikkelijk graag helpen met het oplossen
van hun problemen dat die dat ook daadwerkelijk zo voelen. Niet als act, maar
puur uit gevoel.
2. Verleidingskracht
Een netwerker weet niet alleen de gevoelige snaar van zijn relaties te raken, maar
die ook dusdanig in vervoering te brengen dat ze niks liever willen dan kopen.
3. Aanpassingsvermogen
Een netwerker is bereid zich aan te passen aan de relatie in plaats van een aantal
verkooptrucs op hem los te laten. Dit vereist een zekere nederigheid want de
netwerker maakt de relatie hiermee belangrijker dan hemzelf en zijn
vaardigheden. Iedere koper wil op een andere manier verleid worden; het is zaak
zo snel mogelijk te achterhalen hoe dat is en daarop in te springen.
4. Onderscheidingsvermogen
Netwerkers hebben een zesde zintuig waarmee ze moeiteloos kunnen
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onderscheiden wie alleen maar kijkt en wie ook daadwerkelijk koopt. Dit zesde
zintuig is te ontwikkelen!
5. Combinatievermogen
Een netwerker weet de productkenmerken precies aan te laten sluiten bij de
(niet)uitgesproken eisen en wensen van de relatie. Geen enkele koper is
geïnteresseerd in ALLE eigenschappen. Uw missie: voel aan in welke wel en sluit
die deal.
6. Geen allesoverheersende scoringsdrang
Wie te graag wil verkopen, jaagt de relatie gegarandeerd weg.
7. Inlevingsvermogen
Om uw relatie ervan te overtuigen dat hij echt niet zonder uw product kan, moet u
zich in kunnen leven in zijn denkpatroon. Als u weet wat voor vlees u in de kuip
heeft, weet u precies hoe hij denkt en hoe u daarop in kunt springen. Het beste is
als de relatie het gevoel heeft dat hij helemaal zelf tot de aankoopbeslissing
gekomen is.
8. Vertrouwen in het product
Een netwerker heeft zoveel vertrouwen in de kwaliteit van zijn product dat hij die
vol overtuiging kan communiceren. Zorg dus dat u weet wat uw product heeft
betekent voor uw relaties en hoe het hen heeft geholpen. Met deze feiten heeft u
een weerwoord op elk tegenargument en kan niemand om u heen.
9. Respect
Behandel iedereen met respect, of ze nu kopen of niet.
10. Menselijkheid
Wees menselijk en echt tegen iedereen die u ontmoet. Speel geen toneel, wees
oprecht. Doe niet alsof u de beste vriend van uw klant bent en wees zeker niet
alleen aardig zolang u kansen ziet iets te verkopen.
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Persoonlijke netwerk stijl

Voorbereiding is een goede investering in jezelf voor een betere
eerste indruk.
Ga je op bezoek bij een relatie of naar een bijeenkomst, congres,
zakenbeurs of evenement, dan is je uiterlijk, je uitstraling en je kleding
het eerste wat men ziet.
Nog voordat je een hand gegeven hebt en de eerste woorden hebt
uitgesproken vormt men onbewust al een mening over jou.
Zelfs de meest ervaren verkopers vragen zich soms af waarom een
gesprek misloopt. Behalve de elevatorpitch zijn er een aantal andere
zaken die een eerste indruk bepalen, de belangrijkste neem ik
hieronder even met je door.
Steek tijd in je kleding
Een belangrijk onderdeel van je uitstraling: de kleren en accessoires die
je kiest.
Een zonnebril op? Een gouden horloge? Het vormen meteen sterke
signalen waarmee je klant je in een hokje kan plaatsen. Draag
comfortabele kleding, kleding die bij je past en waar je je lekker in
voelt, kijk na of de kleding schoon is en er bijvoorbeeld geen vlekken
op zitten. Zitten je schoenen lekker en zijn ze gepoetst?
Steek meer tijd in de keuze van je outfit. Kies bewuster voor een stijl
en accessoires die jou doen opvallen.
Stem je kleding af op je relaties. Bedenk daarbij dat je relaties ook een
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verwachtingspatroon heeft, van een kunstschilder verwacht men geen
driedelig kostuum of een mantelpakje.
Verdiep je in de verwachting van de ander. Misschien ben een
creatieveling die altijd op gympen loopt of zich juist als een dandy
kleedt?
Wees je ervan bewust dat iedere branche haar eigen normen heeft als
het gaat om kleding. In sommige bedrijfstakken is men veel
conservatiever dan de andere.
Blijf wel bij jezelf ook een bankdirecteur heeft een bepaalde
verwachting als het gaat om uiterlijk en kleding van een creatieveling.
Zorg er altijd voor dat je kleding schoon is.
De persoonlijke hygiëne.
Vermijd bijvoorbeeld slechte adem, roos en transpiratie.
Nagels met rouwranden vallen altijd op. Bedenk ook dat deodorant of
parfum niet mag overheersen.
Het is aan te bevelen om bijvoorbeeld een reserve overhemd bij je te
hebben. Het is soms heerlijk om een schoon overhemd aan te trekken,
je voelt je dan ook direct weer beter.
Zelf heb ik een standaard een setje in de auto liggen met een
tandenborstel, tandpasta, after shave, deodorant, schoenpoetsmiddel
en een schoon overhemd.
Check altijd de spiegel
Dit klinkt vanzelfsprekend, maar veel mensen vergeten dit. Ze gaan
een gesprek in, terwijl ze daarvoor een lunch hebben gehad of een kop
koffie in de auto hebben gedronken.
Kijk altijd eerst even in de spiegel. Check of er niets tussen je tanden
zit en zorg dat er geen vlekken op je kleding zitten.
Zorg voor een goed conditie
Als je in topconditie bent, dan straal je dat automatisch uit naar je
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gesprekpartner. Misschien zou je wat vaker borrels moeten overslaan
en een abonnement moeten nemen op de sportschool. Of hijs je in een
trainingspak en ga een blokje om rennen, voordat je ’s avonds op de
bank neerploft.
Als je een fitte en energieke indruk op iemand hebt, dan is de kans
groter dat men je sympathiek en betrouwbaar vindt.
Weet wie er komen
Vaak is er een deelnemerslijst die je van te voren kan opvragen. Je kan
dan een selectie maken van wie je eventueel kan spreken. Een blik op
internet om eventueel een profiel te bekijken en een foto is snel
gedaan.
Komt er al een bekende van je, dan is het handig om met hem of haar
af te spreken en kan je je eventueel laten introduceren bij anderen.
Weet waar je voor komt
Mensen hebben een soort zesde zintuig voor het oppikken van twijfel.
Ook al heb je gewoon een kennismakingsgesprek ‘om te kijken of je
iets voor elkaar kan betekenen’ zorg ervoor dat jij weet waar je voor
komt.
Laat de ander weten wat het doel van het gesprek is en weet ook wat
het doel van de ander is.
Oefen je binnenkomst
Iemand die weet wat hij doet en daarbij natuurlijk overkomt, heeft de
sleutel tot een goede eerste indruk in handen. Wat misschien het
allerbelangrijkste is daarbij: oefen je entree.
Hoe vaker je die handdruk en openingszin voor jezelf hebt opgezegd
hoe meer het een automatisme wordt en dus natuurlijk overkomt.
Geef een stevige hand
Dit moet je natuurlijk niet overdrijven, maar zorg ervoor dat je op een
overtuigende manier iemands hands schudt. Niets is zo dodelijk als
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iemand een ‘slap handje geven’. Glimlach en kijk bij het geven van een
hand de ander in de ogen. Het is belangrijk om plezier uit te stralen.
Probeer na afloop van een gesprek ook te analyseren hoe je
binnenkomst was en of je het een volgende keer anders zou moeten
doen.

Neem voldoende visitekaartjes mee.

En denk aan de volgende zaken:
Breng humor in
Blijf altijd positief
Zorg voor een vriendelijke uitstraling (glimlach)
Blijf attent, geef ook complementen
Let op je eigen lichaamstaal
Begin met een open vraag
Wees eerlijk en oprecht
Praat (roddel) niet over anderen, anderen aanprijzen mag
Spiegelen kan goed zijn in de juiste omstandigheden
Om te ontvangen (gunning) dient men oprecht belangstelling te hebben voor een
ander, deze de juiste aandacht te geven en ook iets voor hem of haar te betekenen.
Vraag jezelf eens af:
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Wanneer heb ik voor het laatst iemand gevraagd of ik iets voor hem of haar kan
betekenen.
Hoe vaak sta ik stil bij de wensen en verlangens van bijvoorbeeld mijn partner,
kinderen, vrienden of kennissen.
Hoevaak denk ik gemiddeld per dag aan wat een ander wil en wat ik zelf wil.
Wat zijn mijn concrete doelstellingen in het investeren in relaties, wat zijn daarbij
mijn uitgangspunten.
Kan ik precies vertellen hoe mijn netwerk eruit ziet, welke mensen welke doelgroepen
en welke relatie ik met deze mensen heb.
Wat weet ik van mijn contacten en in hoeverre houd ik me daarmee bezig.
In hoeverre speelt het gedrag van anderen in rol in mijn eigen opstelling, wordt ik
daardoor beïnvloed of is mijn opstelling altijd hetzelfde, ongeacht hoe men mij
behandelt.
Staan jou belangen of die van de ander voorop? Behandel je iedereen zoals jezelf
behandelt wilt worden?
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Communicatie, wordt er wel geluisterd?
Communicatie begint met luisteren, niet met praten over jezelf of je bedrijf.
Bij communicatie speelt je houding en gebaren (lichaamstaal) een heel belangrijke
rol. Kijk mensen aan, concentreer je op de ander, wees oprecht geïnteresseerd,
glimlach, straal je belangstelling in de ander uit.
Let op hoe de ander reageert als je zelf aan het woord bent.
Kijkt de ander je niet echt aan, kijkt hij/zij veel rond. Wordt je genegeerd?
Hoort de ander je verhaal wel aan, maar geeft geen (bevestigende) signalen af.
Wordt er selectief geluisterd, vragen worden min of meer uit beleefdheid gesteld.
Er wordt geen feedback gegeven of vragen gesteld.
Men kijkt op zijn/haar horloge.
Men groet uitgebreid een andere aanwezige.
Let ook op veranderingen in de houding van uw gesprekspartner.
Als de ander aan het woord is luister dan actief, kijk de ander aan, als iets niet
duidelijk is vraag om verdere uitleg. Hou je aandacht bij de ander.
Let ook op jezelf, je houding, gebaren en dergelijke.

Omgaan met ruis (bijvoorbeeld GSM), onderbrekingen, een bekende zien, gestoord
worden in een gesprek.
Rond elk gesprek goed af, laat de ander niet met een ontevreden gevoel achter.
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Communiceren is voornamelijk lichaamstaal
Communicatie wordt voor:
55% door uw lichaamstaal bepaald,
38% door de stem, intonatie en stembuiging en
7% door wat u werkelijk zegt
Lichaamstaal kan je maar voor een heel klein deel zelf beïnvloeden, lichaamstaal
wordt onbewust gestuurd, wat je zegt wordt meer gezien dan gehoord.

Kies uw houding en uw plaats in verschillende situaties.
Handen schudden.
Eén op één gesprek, staand
Groepsgesprek, staand
Eén op één gesprek, zittend
Groepsgesprek, zittend
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Mythes rond netwerken.
Met de top-500 in contact te komen tijdens een netwerkbijeenkomst en er snel
een relatie mee te krijgen
Direct opdrachten krijgen tijdens netwerkbijeenkomsten.
De meeste mensen die je op dergelijke bijeenkomsten ontmoet zijn heel erg
aardig, maar ze zijn ook (net zo als jij) heel hard op zoek naar nieuwe leads.
Zij willen net zo graag als jij die ene gouden referentie mee naar huis nemen.
De meesten komen iets halen en niets brengen.
Omdat het altijd enige tijd duurt voordat netwerken vruchten afwerpt, moet je
er stug mee doorgaan. Het klopt inderdaad dat netwerken een kwestie is van
de lange termijn. Maar als de netwerkbijeenkomsten die je bezoekt, worden
bevolkt door de – voor jou – verkeerde mensen, heeft het geen zin er mee
door te gaan.
Netwerken is geven en nemen?
Neen, netwerken is geven, geven en nog eens geven, ontvangen (het gunnen)
komt daarna pas.

Valkuilen bij het netwerken.
Doen alsof je interesse in de ander hebt.
Verwachten dat anderen je helpen. Netwerken is meer dan het uitgooien van visjes.
Wordt er niet gehapt: ook goed (wie weet wat iemand later nog met jouw vragen
doet.)
Roddelen over anderen.
Negatieve uitspraken over anderen komen altijd als een boemerang bij je terug.
Vermijd sowieso praten over anderen.
Blijf in het hier en nu. Je gesprekspartner is interessant genoeg.
Stap niet met je kaartje in de hand op iemand af.
Praat niet te lang over jezelf. Dat staat ongeïnteresseerd.
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Zakelijke netwerkblunders
1. Pushen!
Als u in het gesprek louter stuurt op 'verkopen' en louter de voordelen van uw bedrijf
benadrukt, dan wordt het niks. In een goed netwerkgesprek is sprake van
wederzijdse interesse in elkaar en elkaars bedrijf.
2. Afspraken niet nakomen
Als u zegt: 'Ik bel u deze week', dan moet u dat ook doen. Daarmee onderstreept u
dat u echt interesse hebt in de andere persoon en laat u zien dat u stipt bent.
3. Oeverloos uitwijden
Zorg ervoor dat u de tijd bewaakt tijdens het netwerken. Grenzeloos geouwehoer
wekt irritatie op. Houdt in de gaten wat u wilt vertellen en laat het daar ook bij. De
échte netwerkers vallen tijdens een avond niet op. Ze spreken alleen diegenen die ze
willen spreken en zijn dan weer weg.
4. Pijnlijke stiltes
Het is niet erg als het even stil valt. Vaak is dat een moment om aan te bieden om
nog een drankje te halen of een kop koffie te nemen. Maar pijnlijke stiltes zijn
dodelijk. Als u lang moet nadenken over de vraag wat uw product voor meerwaarde
biedt, dan zal uw gesprekspartner snel afhaken.
5. Verkeerde kleding
Als u net na het klussen nog snel even in werktenue een bijeenkomst van de Kamer
van Koophandel binnenwandelt, hebt u kans dat niet iedereen u als een serieuze
gesprekspartner zal zien. Omgekeerd is het ook zo dat een driedelig kostuum
'afschrikt' als de kledingstijl juist informeel is. Blijf uzelf, maar pas uw kleding
enigszins aan op de situatie.
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Meer informatie bij netwerkers en zakelijke netwerken

Professionele netwerkers
Jochem Klijn

http://netwerken.nl/

Saskia Postma

http://www.depersonalbrandingcoach.nl/

Daphne Medik

http://dmmcommunication.nl/

Richard S.T. de Vries

http://devries-adviesentraining.com/

Edo van Santen

http://www.edovansanten.nl/

Websites
Carrieretijgers

http://www.carrieretijger.nl/carriere/zelfmarketing

Lancelots

http://www.lancelots.nl/marketing

Netwerken.nl

http://netwerken.nl/

Voor meer netwerk sites kijk bij De Netwerkgids
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Meer publicaties van Netcircuit over netwerken.

Acquisitie: Van kennis naar relatie; niet-verkopen leidt tot een order.
Een order wordt gegund, je moet in de gunst van een relatie komen om zaken te
kunnen doen. Een echte relatie opbouwen die gebaseerd is op oprechte
belangstelling in je relatie, die zijn zijn behoeftes welke informatie is voor je
relatie belangrijk of interessant, niet alleen zakelijk maar ook wat hem of haar
persoonlijk bezig houdt en waar je hem of haar mee kan helpen.
Dat houdt ook in dat je eerst zal moeten helpen of geven zonder daar direct iets
voor terug te verwachten.
Een voorbeeld is dat een jaar geleden een dochter van een van mijn relaties
moeite had stageplaats in marketing communicatie te vinden. Bedrijven hebben te
maken met de economische situatie en er was veel aanbod van stagiaires. Na een
korte belronde in mijn netwerk leverde dat twee gesprekken op die uiteindelijk tot
een stageplaats hebben geleid.
Vorige maand werd ik gebeld door deze relatie om een netwerktraining te geven
bij een van zijn relaties. Dit is ontvangen door te helpen en te geven. Dit is
serendipiteit, niet gezocht en toch gevonden.
Netwerkers hebben oprechte belangstelling in de persoon, luisteren om de ander
te kunnen helpen en geven zonder er direct iets voor terug te verwachten.
Zakelijke netwerkers weten dat de kwaliteit van een relatie belangrijk is en
bouwen relaties op voor de lange termijn.
Van een kennis naar een relatie.
Maak je voor het eerst kennis met iemand, bijvoorbeeld op een beurs of
businessclub, dan wordt veelal de beroemde elevator pitch uitgewisseld om van
elkaar te horen wat je zakelijk doet. Leuk, vriendelijk en aardig. Om echt te weten
wie de ander is en of je “iets voor elkaar kan betekenen” zal een interactief
gesprek opgang moeten komen. Alleen door te vragen kan je daar achter komen.
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Vraag bijvoorbeeld naar “Hoe ben je in dit vak terecht gekomen” of “Wat doe je
naast je werk”, er zijn mogelijkheden genoeg om meer over de ander te weten te
komen. Wissel pas visitekaartjes uit als er een klik is.
Een visitekaartje zegt het eigenlijk al: zullen we bij elkaar op visite komen? Neem
het initiatief en maak een afspraak voor een nadere kennismaking of bel binnen
twee dagen om een afspraak te maken.
Een advies aan de “verkoper” is: ga eerst “netwerken”, ga zonder folders en
documentatiemap naar je relatie, beschouw deze eerste afspraak n u eens niet als
acquisitiegesprek, gebruik je ogen en oren probeer uit te vinden waar je de ander
mee kan helpen.
Zowel jij als je potentiële relatie kunnen zich voorbereiden door simpel even op
internet de website te bezoek, de naam op “Google” in te tikken en te kijken naar
profielen op bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook, Twitter.
Dit is het eerste echte kennismakingsgesprek, kennis uitwisselen, kennis
verzamelen. Ogen en oren gebruiken, meer luisteren door te vragen dan te
spreken. Wat leeft er, wat speelt er. Wat houdt de relatie bezig? Je zal erachter
moeten zien te komen waar je hem of haar mee kan helpen (zowel zakelijk als
persoonlijk). Door iemand te helpen op het persoonlijke vlak bouw je veel krediet
op.
Als je zelf niet kan helpen biedt dan aan de relatie in contact te brengen met
iemand die dat wel kan.
Tijdens een eerste gesprek voel je intuïtief al aan of de “klik” goed is.
Lichaamstaal en de klankkleur worden onbewust opgenomen. De klik kan dan een
gevoel van sympathie worden. Luister naar je intuïtie om te bepalen hoe je verder
gaat. Je gevoel zal je ook vertellen hoe je gesprekspartner er over denkt.
Vraag aan het einde van het gesprek of hij of zij het een goed of prettig gesprek
vond en bedank de relatie voor het gesprek, maak eventueel direct een vervolg
afspraak.
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Als je tijdens het gesprek gezegd hebt iets voor de relatie te doen, doe dat dan zo
snel mogelijk liefst nog dezelfde of de volgende dag.
Gemiddeld zijn vanaf de eerste kennismaking vier tot zeven gesprekken nodig om
van kennis tot een relatie te komen en zaken te kunnen doen. Bedenk ook dat het
je gegund wordt omdat men je beter hebt leren kennen en je sympathiek vind.

Communicatie: Het gaat om de persoonlijke aandacht!
We e-mailen, Twitteren, SMS-sen, Skypen, delen van alles (zowel privé als
zakelijk) op Facebook en LinkedIn, laten weten waar we zijn via Foursquare, soms
houden we direct contact via WhatsUp en bellen we met elkaar. Een dagelijks
lawine aan berichten, foto’s, video’s geven een beeld van wie je bent en wat je
doet.
Zakelijk biedt internet een zeer groot bereik, contacten en relaties via internet,
voor sommigen hoe meer hoe beter.
Alles staat zwart op wit en kan gelezen worden, blijft ook bewaard. Nu maar
afwachten of het gelezen wordt, hoe beleeft de lezer het bericht, welke gevoelens
roept het bericht op?
Bij foto’s krijg je een iets betere indruk en bij video’s bepaalt 80% de indruk die
je krijgt en het gesproken woord 20%.

Dat is dan nog afhankelijk van de

gebruikte achtergrond, de houding en de uitstraling van de mensen in de video.
De trend is wel dat mensen die we leren kennen via internet en waar we zaken
mee willen doen, willen ook in levende lijve ontmoeten, in de ogen kunnen kijken
en echt mee communiceren.
Via internet en e-mail blijf je toch nog veel missen. Er gaat niets boven de kracht
van echt persoonlijk contact. De aandacht die je dan aan elkaar kan geven, door
de lichaamstaal voel je zaken veelal intuïtief aan. Gezichtuitdrukkingen zeggen
vaak meer dan woorden, door kleine nuances begrijp je elkaar beter en wordt er
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automatisch via je eigen lichaamstaal gereageerd, we “lezen”elkaar veel beter en
zonder typefouten.
Internet en social media, er is niets mis mee. Je komt in contact met oude
studiegenoten en leert nieuwe mensen kennen. De mogelijkheden om jezelf te
profileren en te kijken wat anderen te bieden hebben zijn ongekend en er komen
steeds meer mogelijkheden bij.
Zelf heb ik dat ook, als ik iemand “ontmoet”op internet, pak ik de telefoon en bel
om eens af te spreken. Men verwacht dat vaak niet en is verbaasd dat men gebeld
wordt, een afspraak is dan snel gemaakt.
De ervaringen in de afgelopen tijd hebben mij geleerd dat internet en de social
media een prachtig platform zijn om jezelf te profileren en met veel mensen in
contact te komen. (kwantiteit)
Mijn echte zakelijke netwerk, mensen met wie ik “Face to Face” contact heb
gebruik ik de mogelijkheden en functies van m’n CRM systeem. (voor de kwaliteit
van mijn netwerk)
Daar kan ik op een eenvoudige manier de kenmerken van de relatie aangeven,
berichten sturen en een logboekje per relatie bijhouden, niet meer afhankelijk van
een off-line applicatie en dus altijd beschikbaar.
Met vriendelijke groet,
Jacques Bais

Eén van de geheimen van netwerken.
Als er al een geheim voor succes is, dan is dat het vermogen om dingen te
bekijken vanuit het oogpunt van iemand anders.
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Om te ontvangen (gunning) dient men oprecht belangstelling te hebben voor een
ander, de juiste en oprechte aandacht te geven, wat je voor hem of haar kan
betekenen en hoe je hem of haar kan helpen.
Netwerken is relatie management: Sta eens stil bij de ander,vraag jezelf daarom
eens af:
Hoe is mijn eigen gedrag en handelswijze als het gaat om interactief netwerken.
Wanneer heb ik voor het laatst iemand gevraagd of ik iets voor hem of haar kan
betekenen.
Hoe vaak sta ik stil bij de wensen en verlangens van bijvoorbeeld mijn partner,
kinderen, mijn zakenrelaties, vrienden of kennissen.
Wat zijn mijn concrete doelstellingen in het investeren in relaties, wat zijn daarbij
mijn uitgangspunten.
Kan ik precies vertellen hoe mijn netwerk eruit ziet, welke mensen, welke
doelgroepen en welke relatie ik met deze mensen heb.
Wat weet ik van mijn contacten, wat houdt ze bezig en in hoeverre houd ik me
daarmee bezig.
Hoe vaak denk ik dan aan wat een ander wil, hoe ik kan helpen en wat ik zelf wil.
Als ik tijdens gesprekken iets opvang wat voor één van mijn relatie van belang
kan zijn, beveel ik dan mijn relatie aan.
In hoeverre speelt het gedrag van anderen in rol in mijn eigen opstelling, wordt ik
daardoor beïnvloed of is mijn opstelling altijd hetzelfde, ongeacht hoe men mij
behandelt.
Staan jou belangen of die van de ander voorop?
Behandel je iedereen zoals jezelf behandelt wilt worden?
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Hoe vaak heb ik contact met de relaties in mijn netwerk, staan de contactmomenten op mijn agenda?
Spreek ik wel eens met een relatie zonder over zaken te praten, bel ik met mijn
relatie over zijn of haar persoonlijke situatie?
Met vriendelijke groet,
Jacques Bais

Geheimen van een van de beste netwerkers ter wereld.
Fortune Magazine riep Adam Rifkin vanwege de miljoenen mensen in zijn netwerk
in 2011 uit tot de beste netwerker in Silicon Valley. Wat kunnen we van hem
leren?
Het is beter om te geven dan te krijgen.
Zoek naar dingen die je kan doen voor anderen, zoals het delen van kennis of hen
voorstellen aan interessante mensen. Geef nooit met het oogmerk om terug te
krijgen, maar toon echte interesse in wat je gemeenschappelijk hebt. Netwerken is
bovendien een fantastische gelegenheid om te leren van anderen. Stel dus zo veel
mogelijk vragen.
Wat doen de meeste mensen fout?
De meeste mensen proberen te snel een relatie te bouwen. Vertrouwen opbouwen
is een langzaam proces, waarvoor geen trucjes bestaan. Vergeet ook nooit je
contacten op te volgen. Bedenk dat elke interactie een klein beetje je relatie
verbetert, zelfs als je niet altijd een antwoord op je vragen krijgt.
Hoe bouw je een groot netwerk zonder contact te verliezen met iedereen?
Stel prioriteiten en zoek speciale gelegenheden om connecties te maken met
mensen die belangrijk voor je zijn. Je kan ze altijd benaderen wanneer je
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interessante informatie voor hen hebt of wanneer je ze aan iemand anders kan
voorstellen die voor hen van nut kan zijn. Je toont daarmee aan dat ze belangrijk
voor je zijn.
Netwerken is een vaardigheid die iedereen kan leren en oefening en discipline
vereist:
Maak er een gewoonte van om elke dag aan je netwerk te bouwen, probeer echter
niet te veel tegelijkertijd te doen.
Vraag je af en toe af welke twee mensen elkaar zouden moeten kennen en breng
ze met elkaar in contact. Vraag hen achteraf of die introductie vruchten heeft
afgeworpen zodat je beter wordt in het maken van connecties.
Stel je voor dat je vandaag je baan verliest. Welke 5-10 mensen zou je om advies
vragen? Dat zijn de relaties waar je nu aan moet werken.
Kijk naar de 5-10 mensen met wie je de voorbije drie maanden de meeste tijd
hebt doorgebracht.
Ben je tevreden over de manier waarop zij invloed hebben op jouw activiteiten?
Zo zoek en vind anderen in dezelfde groep en investeer in die relaties. Ben je niet
tevreden, verander dan je gewoontes en/of je doelgroep.
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Tot Slot nog even dit
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