
Bijeenkomst Effectief netwerken 

Op steeds meer plaatsen wordt er van alles georganiseerd om te kunnen netwerken. Je kunt 

overal naar toe en tegelijkertijd wil dat niet zeggen dat het je iets oplevert. Hoe effectief het 

is, ligt aan jou. 

Hierbij een aantal tips om effectief te netwerken. 

 

1. Bouw een actief netwerk op 

Actief netwerken kenmerkt zich door het leggen van contact, bijvoorbeeld door 

het bezoeken van netwerkbijeenkomsten, businessclubs, congressen en seminars. Ook in je 

privéleven, bijvoorbeeld op een verjaardag, kun je jouw bestaande netwerk uitbreiden en 

onderhouden. Kenmerkend hiervoor is dat jij je voorstelt en/of laat weten wat je kunt doen 

om vervolgens gegevens uit te wisselen met je gesprekspartner. 

 

2. Vergeet je passieve netwerk niet 

Passief netwerken is de tegenhanger van actief netwerken. Mensen kennen elkaar dan vaak 

al, maar er vindt op dat moment geen interactie (meer) plaats. Men volgt en linkt elkaar op 

social media en bewaart de contactgegevens. Als ondernemer is het slim om van beide 

manieren van netwerken efficiënt gebruik te maken. Netwerk dus zowel actief als passief. 

 

3. Bereid een pitch voor 

Een pitch bestaat uit een klein aantal zinnen, waarin je kort verteld wie je bent, en welke 

oplossing je voor welke doelgroep en/of probleem hebt. Het doel hiervan is om te kijken of 

jij en jouw gesprekspartner iets voor elkaar kunnen betekenen.  

 

4. Investeer tijd in netwerken 

Om meer profijt uit jouw netwerk te halen, moet jij je eerst afvragen of je iets voor 

die andere ondernemer kunt betekenen. Pas daarna kun je gaan kijken waarvoor je zijn of 

haar producten of diensten zou kunnen gebruiken. Netwerken is in zekere zin een kwestie 

van geven en nemen. 

 

5. Besteed aandacht aan jouw online netwerk 

Door online te netwerken, bereik je in relatief korte tijd een groep professionals 

met verschillende achtergronden. Hierdoor ben je sneller in staat om buiten je 

eigen netwerk te treden. Online netwerken kan overigens op verschillende manieren. 

De meest bekende hierin is Linkedin. Er zijn meerdere wegen, waarbij het de kunst is om 

beter één kanaal goed te daar in plaats van meerdere kanalen half. Bron: ikgastarten.nl 

 

Effectief netwerken kun je leren! Hier hebben wij een VOG Academy bijeenkomst voor 

staan! En wel op 24 oktober van 10.00 tot 13.00 inclusief lunch. Locatie Bliek 15 

Raamsdonksveer. Aanmelden kan via academy@vog.nl en is gratis voor VOG-leden. 

 

Wil je weten welke partijen wij allemaal kennen of heb jij kennis te delen? Laat het ons 

weten! 
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