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Wat is netwerken? 
 
In een ideaal netwerk komen mensen bij elkaar omdat ze dat nu eenmaal willen. Gesprekspartners 
zijn gelijkwaardig aan elkaar, er is een open sfeer en een zekere mate van vertrouwelijkheid. 
Mensen waarderen elkaar om wie ze zijn, persoonlijk en professioneel. 
 
Tips voor netwerken 

• Besteed zorg en aandacht aan je relaties. Wanneer de tijd komt dat jij je contacten nodig 
hebt, zullen zij er voor je zijn. 

• Netwerken is gebaseerd op wederzijds respect. Ga zorgvuldig om met je relaties. 
• Netwerken is tweerichtingsverkeer. Sta er dus niet vreemd van te kijken wanneer mensen 

later vragen om een wederdienst.  
 
Netwerken (als zelfstandig naamwoord) zijn sociale verbanden van mensen die op basis van 
een gezamenlijke noemer vrij informeel en vriendschappelijk met elkaar omgaan. Binnen 
netwerken bestaat een gevoel van saamhorigheid en een sfeer van welwillendheid. De onderlinge 
communicatie en informatie-uitwisseling zijn vrij open. 
 
Netwerken (als werkwoord) is het leggen, opbouwen en onderhouden van effectief persoonlijke 
en zakelijke contacten. Het doel is om elkaar wederzijds te kunnen raadplegen en inschakelen.  
 
Samengevat 

• Netwerken is een actieve manier van werken en communiceren. 
• Netwerken leidt tot contact met interessante mensen. 
• Netwerken betekent het voeren van enerverende en informatieve gesprekken. 
• Netwerken is een moderne manier om je loopbaan vorm te geven. 

 
Doel van netwerken 
Er kunnen tal van redenen zijn om actiever te gaan netwerken: 
 

• Informatie verkrijgen over ontwikkelingen in de sector of binnen organisaties. 
• Informatie krijgen over ontwikkelingen in het vakgebied. Zeker belangrijk wanneer je in 

een zelfstandige positie verkeert binnen een organisatie. 
• Inzicht verkrijgen in het functioneren van jezelf of van anderen. 
• Een betrouwbaar advies inwinnen, feedback krijgen op je plannen of aanpak. 
• Tips krijgen over baanopeningen, sollicitaties, kansen, onderhandelingen, etc. 
• Het benutten van elkaars relaties. 
• Wegwijs raken binnen een organisatie. 
• Informatie krijgen over hoe taken of projecten kunnen worden uitgevoerd. 
• Aangeven dat je beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt, meer specifiek voor bepaalde 

functies. 
 
Werkgevers gebruiken vandaag de dag steeds meer hun netwerk om geschikte kandidaten te 
vinden. Dit heet referral recruitment. 
 
Conclusie is dat je met netwerken je kansen op een interessante baan of project enorm vergroot. 
Bovendien blijkt in de praktijk dat mensen die via netwerken een baan vinden aangeven dat hun 
werk echt bij hen past. 
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Opbouwen van een netwerk 
 
Je maakt al deel uit van verschillende netwerken. Denk maar aan je familie, vrienden en je 
collega’s. Hieronder een indeling van verschillende netwerkgroepen: 
 
1. Persoonlijk netwerk: mensen die dichtbij je staan, vrienden, familie 

Goed startpunt voor vertrek. 
 

2. Sociaal netwerk: kennissen die je minder vaak ziet, mensen uit 
verenigingsleven, vrienden van jouw vrienden 
Je kunt dit sociale netwerk vergroten door je meer te 
bewegen in clubs en verenigingen. 
 

3. Professioneel netwerk: mensen die je op je werk ontmoet, tijdens bijeenkomsten 
of trainingen, vakgenoten, oud-studenten, ex-collega’s 
 

4. Koud netwerk:  contacten die je nog moet gaan leggen 
Voortkomend uit je andere netwerken of door contacten 
met adviseurs, Personeelsfunctionarissen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Een andere indeling kun je maken op grond van wat iemand voor jou kan betekenen. 
De belangrijkste rollen van een netwerkrelatie zijn: 
 
• Sponsor: Wijst je op functies, introduceert je bij een bedrijf.  

• Biedt een KANS. 
 

• Mentor: Geeft je advies bij moeilijke beslissingen.  
• Geeft je INZICHT. 
 

• Coach: Helpt je om je doel te bereiken. Stelt de juiste vragen, zodat je meer 
inzicht in je doelen krijgt. Geeft tips en aanwijzingen.  
• Geeft RESULTAAT. 
 

• Wever: Kan je in contact brengen met anderen, 
 

• Monitor: Is op de hoogte van ontwikkelingen in het arbeidsveld, 
 

• Supporter: Gelooft in jouw plannen en steunt je hierin, 
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Fasen in netwerkgesprekken 
 
Fase 1: Feedback ontvangen over jezelf 
In deze periode ga je je ideeën over jezelf, je talenten, ambities en plannen bespreken met 
vrienden en dierbare collega’s. Oefen met netwerkgesprekken en vraag hen feedback en 
suggesties. 
 
Fase 2: Je persoonlijke arbeidsmarkt in kaart brengen 
Nu is het tijd om te ontdekken wat voor banen en bedrijven voor jou aantrekkelijk zijn. En om te 
onderzoeken waar mogelijkheden liggen. Gesprekken met collega’s en vrienden kunnen 
verhelderend zijn. Probeer in deze fase ook de arbeidsmarkt te verkennen door vakbladen te lezen, 
congressen te bezoeken, etc. 
 
Fase 3: Je doel benaderen 
Wanneer je een selectie hebt gemaakt van interessante bedrijven en personen, maak je een lijstje 
van mensen die je zou willen spreken. Je kunt rustig beginnen en niet direct met een sleutelfiguur 
spreken. Bouw je netwerk goed op. 
 
Fase 4: Het voeren van een netwerkgesprek 
Dit is een echt netwerkgesprek dat je voert met mensen uit de vierde cirkel. 
 
Bij alle gesprekken die je gaat voeren bedenk je steeds je doel voor het gesprek en bereid je goed 
voor. Een eerste indruk maak je maar 1 keer.  
 


