Netwerken:
de competentie van de
toekomst!
Netwerken is net werken en het werkt.
Het is al vaak gezegd en klinkt als een cliché maar het is wel zo.
Nu is netwerken niet in alle branches even goed ontwikkeld.
De zakelijke markt loopt duidelijk voorop maar dat neemt niet weg
dat het langzamerhand ook in andere werelden steeds belangrijker
wordt om te netwerken en een netwerk op te bouwen.

We zien dat er in de zorgsector veel
veranderingen plaatsvinden. Voor
bijvoorbeeld de fysiotherapeut is er
directe toegankelijkheid, klanten
kunnen er sinds enige tijd zonder
verwijzing van de huisarts naar toe.
We zien wondverzorgenden die zich
buiten het ziekenhuis vestigen. Kortom
de zorgwereld is volop in beweging.
Dit soort veranderingen vraagt om
andere competenties van de werkers
in de zorg. Netwerken is zo’n
competentie…

slimmer dan computers en een goed
gesprek waarbij je elkaar kunt zien,
ruiken en voelen is nog altijd van meer
betekenis dan een e-mail.

Netwerkers zijn attent, alert, assertief,
aardig, actief, verbeteren permanent
hun communicatieve vaardigheden en
ontwikkelen gewoontes waardoor ze
veel en interessante menselijke
ontmoetingen hebben. Zowel binnen
als buiten hun werkveld. Mensen
vinden sneller een baan via netwerken,
ondernemers vinden opdrachten via
netwerken en informatie halen bij
beroepsgenoten gaat uitstekend via
netwerken.

Over netwerken gesproken: elders in
deze editie van NTVW vindt u een
aankondiging van de eerste Connect
bijeenkomst op 31 januari aanstaande.

Trap overigens vooral niet in de valkuil
dat ‘de essentie van netwerken is via
anderen dingen te krijgen’. Het is
andersom: ‘netwerken begint wanneer
u zelf iets gaat geven (informatie,
steun, waardering, inspiratie en
advies), zonder de verwachting van
directe wederkerigheid’.

Connect biedt u een uitstekend
platform om goed te netwerken met uw
collega’s. U kunt zich hiervoor opgeven
via www.novw.org.
Doen!
Fabia Hooykaas

In onze snelle, dynamische en
veranderlijke tijd waarin hightech een
belangrijke rol speelt, wordt de waarde
van het menselijke contact herkend.
Mensen zijn nog altijd sneller en
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