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Netwerken 



Even voorstellen:

Cees van de Zande, CYOS B.V.
www.cyos.nu

Trainer, coach, spreker, 
”voorelkaarkrijgkundige”

Specialiteiten:
- Samenwerken / teamontwikkeling
- Leiderschap
- Omgaan met veranderen
- Klantgerichtheid
- Individuele coaching 
- Business games

http://www.cyos.nu


Waarom netwerken?

• Wat levert het op?

• Wat belemmert je om het te doen?

• Leuk?

• Eng?

• Spannend?

• …..



Beïnvloedingspiramide



Social media



Kracht van Social Media

• Zichtbaarheid

• Potentiële klanten vinden

• Aanbevelingen geven en ontvangen

• Nieuwe samenwerkingspartners

• Nieuws

• Interessante vacatures

• Filmpje Cyos business game

https://www.youtube.com/watch?v=whRH6lnPLPA


Speeddate



Hoe werkt communicatie?

38%

55%

7%

Stemgebruik

Lichaamstaal

Tekst



Rapport

• Rapport is een stemming waarin mensen bereid zijn om zonder tussenkomst van 
hun kritische ratio naar de suggesties van elkaar te luisteren.

Rapport bouw je op door:

Fysiologie (55 %) : - lichaamshouding
- gebaren (handbewegingen)
- gezichtsexpressie
- ademhaling

Stemgebruik (38 %): - toonhoogte
- tempo (snelheid)
- timbre (kwaliteit)
- volume
- articulatie
- timing

Woorden (7%) : - predicaten
- sleutelwoorden / stopwoorden
- zelfde abstractieniveau



Hoe weet je dat je in rapport bent

• Intern gevoel
• Verandering van kleur van de huid
• Benoemen
• Vertrouwen
• Leiden
• Gevoelsmatige betrokkenheid
• Bereidheid om te volgen
• Respect voor elkaars beeld van de wereld
• Sterk op elkaar gerichte aandacht



Hoe werkt het ?

• Stap 1: Zoek iemand op die je nog niet (goed) kent 
• Stap 2:  Ga op zoek naar wat jullie gezamenlijk hebben:

- hobby’s
- werk / branche
- favoriete muziek
- favoriete sport
- favoriete gerecht
- enz. enz.

• Stap 3:  Stel elkaar de vraag:
“Wat kan ik voor jou betekenen?”

• Stap 4:  Wissel visitekaartjes/telefoonnummers uit als je bij
stap 3 iets voor elkaar kunt betekenen en maak evt.
vervolgafspraken

• Stap 5:  Wissel van gesprekspartner na de bel




