Actueel

Netwerken, nog wat laatste
voorbereidingen?

V
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Door: Fabia Hooykaas

orige keer hebben we
de nodige drempels

geslecht die we vooral
opwerpen als we besluiten
dat we gaan netwerken.
En dat opwerpen van
argumenten doen we
meestal als we denken
‘dat is niet mijn ding’.
Maar goed voorbereid kan
het toch allemaal heel erg
meevallen en wie weet wordt
u nog een kei in netwerken.

Ook de laatste voorbereidingen zijn
van belang dus we beginnen met het
meenemen van een pen. U spreekt veel
mensen en het is geen enkel probleem
om interessante informatie achterop
het visitekaartje te schrijven. Dat kan
zijn de conclusie van een gesprek dat u
hebt gevoerd of wat u belooft te doen
of wat uw gesprekspartner belooft te
doen. U kunt natuurlijk na aﬂoop iets
op het kaartje noteren maar als u het
doet terwijl u nog in elkaars gezelschap
bent dan ziet dat er serieus uit. U ziet
zoveel mensen dat het onmogelijk is
om alles te onthouden.
En bij het ontmoeten van al die
mensen is het wel van belang dat u
alert blijft op namen. Dat heeft twee
kanten, namelijk de naam van uw
gesprekspartner en uw eigen naam.
Maar we beginnen met het schudden
van de hand ter kennismaking (en
natuurlijk na aﬂoop weer bij het
afscheid). U kent de variaties wel.
Een stevige hand, een nattige hand,
een slap handje enz. Let ook eens op
uw eigen hand en vraag een bekende
hoe uw handdruk overkomt. Met het
handen schudden worden de namen
genoemd. Hoe vaak is het niet dat dit
door elkaar gaat en u er beiden niets
van verstaat? Geef gerust met een
hoofdknik even aan dat u de ander eerst
de kans geeft om zich voor te stellen.
Hoe onthoudt u nou de naam van die
ander? Maak in ieder geval een goed
begin door de naam van de ander te
noemen. Bijv. “hallo Ria, leuk je te
ontmoeten”. En doe dat nog een paar
keer op een natuurlijke manier zoals
bijv. “zeg Ria kom je hier vaak”? Noem
aan het einde van het gesprek de naam
nog een keer bijv. “leuk je gesproken te
hebben Ria en succes met je……”
Help de ander ook om jouw naam te
onthouden. Laat uw creativiteit werken.

Hoe grappiger u het zelf kunt maken,
hoe sneller het ijs is gebroken. Laten
we mijn achternaam, Hooykaas, als
voorbeeld nemen. Hollandser kan niet
zeg ik altijd maar, hooi voor de koeien
en kaas als eetbare achterkant. Nu heb
ik mijn voornaam weer tegen want
Fabia is niet gangbaar dus dat moet je
dan weer herhalen en dan zeggen ze
het vaak even na om te controleren of
ze het wel goed hebben verstaan.
Voor u het weet is de naam het eerste
gespreksonderwerp. En zo verloopt
netwerken veel makkelijker dan vooraf
gedacht.
In het volgende nummer volgen nog
wat algemene netwerktips, aandacht
voor het verwerken van de gegevens en
het bedanken.
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