Live netwerken in een digitale wereld
Niet wàt je kent maar wié je kent...
Betaalbaar bedrijfsadvies en opleidingen op maat van uw bedrijf en mensen

van de oude stempel: opvallend
aandachtig
bladerend
in
de
voorbereidende nota's of zijn eigen
agenda. En in het slechtste geval:
epibrerend in de buurt van het
koffiebuffet of de toiletten...
Als u niet beter mee weet aan te vangen
zal u activiteiten met uitgebreide
netwerkmogelijkheid
al
snel
veroordelen als slijmerige, vervelende
en
tijdrovende
bezigheden
of
braspartijen. Echt niet beter te doen?

Opzet
Niet iedereen staat te springen
wanneer de volgende uitnodiging in de
(e-)mailbox valt voor een receptie, een
congres of een beurs met, zoals dat
tegenwoordig
heet
uitgebreide
netwerkmogelijkheid.
Wat doet U dan? Wanneer U zelf niet
opzettelijk te laat komt bij de start ziet
u wel meer mensen druk doende in een
hoekje of aan de ingang met Gsm, i-pad
en andere recente technische excuses,
om toch maar niet te worden betrapt
op de koudwatervrees van networking.
Soms ziet u nog wel 's een drenkeling

Netwerken is ook werken...
In een wereld waar steeds meer
contacten op afstand spelen is Live
netwerken uitgegroeid tot een hype en

een vaardigheid, die u gelukkig kan
leren. Om doelgericht te netwerken
laat u beter niets aan het toeval over:
voorbereiding en nazorg zijn essentieel
voor het opbouwen van een sterk actief
netwerk.
Maar hoe pakt u het ter plaatse aan?
Contacten leggen, inbreken in een
gesprek, uzelf in slechts enkele
minuten op de kaart zetten, een
gesprek afsluiten, het ceremonieel van
de visitekaartjes...
Deze en andere aspecten van Live
netwerken passeren in dit programma
de revue, in theorie en praktijk.

Wat doe je (nog) beter na deze workshop?
Na dit programma zal u beter zicht
hebben hoe u zelf selectief een actief
netwerk opbouwt en onderhoudt.
U zal over een systematiek beschikken
om u op een volgend netwerk-event
voor te bereiden, en ter plekke

doelgericht alle registers open te
trekken om uw netwerk selectief uit te
breiden.
Uw charismatische uitstraling bezorgt
u een positieve reputatie, en maakt u
geliefd als netwerker.

U voelt zichzelf comfortabel en u
creëert actief en bewust een
aantrekkelijke sfeer om u heen.

Programma
Wanneer en waar kan u netwerken?
Werken aan uw imago. Altijd. Overal
Vlaanderen Clubland
Levende en fossiele netwerken. Wat moet u achteraf met al die kaartjes?

Een netwerkactiviteit voorbereiden
Stel uzelf doelen
Verlaat uw comfortzone
Netwerketiquette. Zorg dat u in het plaatje past
Kom vroeg, met een glimlach in het rijtje, neem initiatief. Leg contact, zakelijk flirten. Breek in gesprekken in,
Leer handjes schudden, doe uw ElevatorPitch, luister actief, introduceer mensen bij elkaar, ontsnap galant en
ongegeneerd uit een gesprek…
Speel het ritueel spel van visitekaartjes
Gezichten en namen onthouden…

Praktisch aan de slag
In het programma is ruimte voorzien om specifieke technieken onderling te oefenen.

Is dit een programma voor u?
Bent u ervan overtuigd dat andere mensen voor u wat kunnen betekenen, nu of in de toekomst? Bent u bereid om ook voor hén
belangenloos en vrijwillig wat terug te doen? Dan heeft u alvast de attitude van een netwerker.
En komt u wel ’s op een receptie, een koffiepauze, een congres, een begrafenis...?
Leer in dit programma (nog beter) gebruik van deze en andere opportuniteiten om te netwerken.

Duur training

Vereiste voorkennis

1 dag

geen

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren voor meer informatie over deze training of andere
werkvormen waartoe dit thema zich leent, zoals key note speech, coaching enz.
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