
NETWERKEN MET PLEZIER 

Netwerken: voor de één z’n lust en z’n leven, voor de ander een noodzakelijk 

kwaad. Als jij bij de laatste categorie hoort, dan is de kans groot dat je 

gesprekspartner merkt dat je het niet voor je lol doet. Zo ontstaat er onbewust een 

afstand, terwijl het idee juist is om op een informele manier verbinding te maken.

Netwerken doe je niet alleen bij een netwerkborrel of – lunch. ‘Verbinden’ doe je 

ook bij de koffieautomaat, op social media, vóór of na een overleg of door een 

kaartje te sturen als iemand ziek is. Het zijn allemaal momenten die je gelegenheid 

bieden om informeel een zakelijke relatie te beginnen of uit te bouwen.

OPEN TRAINING

ZAKELIJK FLIRTEN VOOR PRETTIG RESULTAAT
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Heb je je netwerk eenmaal opgebouwd, dan is het de kunst 

om het actief te onderhouden, zodat je niet vergeten wordt. 

Wist je bijvoorbeeld dat de gemiddelde potentiële klant 

zeven contactmomenten nodig heeft om daadwerkelijk tot 

zaken over te willen gaan? Benut die contactmomenten 

optimaal. Wij leren je hoe.

INHOUD
• De basis van zakelijk flirten: flirtfull zijn, aandacht richten, 

contact maken.

• Goeie eerste indruk.

• Praatje maken: over ‘iets of niets’ (Small talk).

• Een blijvende laatste indruk.

• Netwerk folluw-up: online en offline.

• Je netwerk als opstap naar een baan of een klus.

• Gebruikmaken van je netwerk.

VOOR WIE?
Je ziet het nut van netwerken wel, maar je vindt het ook (nog) wat 

ongemakkelijk of spannend. Je wil leren hoe je op een natuurlijke 

en persoonlijke manier contact maakt om te netwerken. Zodat je 

met meer zelfvertrouwen het beste uit je netwerk kunt halen.

ZAKELIJK FLIRTEN: RESULTAAT DOOR PERSOONLIJK 

CONTACT

Zakelijk flirten is een spel waarbij je de ander centraal 

stelt, in de hoop hem gunstig te stemmen om een bepaald 

doel te bereiken. Voor de duidelijkheid: het doel is dus 

zakelijk. Flirten is in het kader van het netwerken dan ook 

passend vriendelijk, positief en geïnteresseerd. Het is niet 

bedoeld om iemand ‘te versieren’. Tijdens de training leer 

je hoe je zakelijk kunt flirten en hoe je daarbij toch jezelf 

kunt blijven. En welke voordelen dit voor je netwerk heeft.

Netwerken, kun je dat leren? Jazeker! Is het moeilijk? Valt 

erg mee.

Eigenlijk is het gewoon een kwestie van de schroom van je 

af gooien, in combinatie met veel positieve ervaringen 

opdoen. Het mooie is: hoe vaker je het doet, hoe leuker je 

het gaat vinden. Zo verlaag je je eigen drempels en wordt 

het iets dat bij je past.

Sta je nu nog met het zweet op je rug om je heen te kijken of er 
iemand is die je kent? Straks niet meer. Dan stap je vol 
zelfvertrouwen op onbekende en interessante zakencontacten af.

INTAKE
We inventariseren vooraf je motivatie, leerwensen en 
verwachtingen. Dat doen we schriftelijk. De trainer gebruikt deze 
input om focus in het programma aan te brengen.
Als we naar aanleiding van de intake vragen hebben, dan nemen 
we contact met je op. 
Heb je zelf vooraf nog vragen? Bel of mail ons gerust.

TRAINEN VOLGENS ORAKI
Wij geloven er sterk in dat iedereen meer kan dan hij of zij zelf denkt. 

We helpen jou om veilig uit je comfortzone te stappen. Dat doen we 

praktisch, persoonlijk, resultaatgericht en met een hoog doe-gehalte. 

Je krijgt veel ruimte om jouw praktijksituaties in te brengen en je 

eigen keuzes te maken (eigenaarschap). Wij trainen volgens het 

leerprincipe 10-20-70. Onze programma’s zijn veelzijdig en 

inspirerend. Want leren mag best leuk zijn. Toch?
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TRAININGSDUUR EN DEELNEMERS
De training duurt een dag.

Min. / max. aantal deelnemers: 4 - 10

AANPAK
Het is een actieve training: je krijgt weinig theorie en je gaat heel 

veel doen. We geven je veel praktische invalshoeken en een 

persoonlijke touch.

Kenmerken van deze workshop: praktisch, persoonlijk, 

resultaatgericht, inzicht door ervaring, laagdrempelig, prikkelend 

en fris.

NA DE TRAINING
• Weet je jezelf tijdens netwerkbijeenkomsten een houding te geven 

die bij jou past.

• Sta je non-verbaal voor anderen open om een praatje met je te 

beginnen.

• Kun je ongedwongen contact leggen en een gesprekje starten.

• Kun je ontspannen een gesprekje ‘over niets of iets’ voeren.

• Kun je informeel en met plezier werken aan je netwerk.

• Voel je meer op je gemak en heb je meer zelfvertrouwen tijdens 

het netwerken.

EN HEB JE DEZE COMPETENTIES ONTWIKKELD
• Netwerken

• (jezelf) Presenteren

• Zelfvertrouwen

• Communicatie

• Samenwerken



O
p

e
n

h
e

id
  |

R
e

sp
e

ct  |
A

an
d

ach
t  |

K
w

alite
it  |

In
te

grite
it

ORAKI TRAINING & COACHING

Eemnesserweg 63A

3743 AE Baarn

035 - 626 74 84

info@oraki.nl

www.oraki.nl

INVESTERING
De training: €400

Locatie en catering: €70

TOTAAL (excl. btw): €470

DATA
Zie https://oraki.nl/netwerken

LOCATIE

De training wordt gegeven in de regio Amersfoort.

De exacte locatie wordt ± 1 maand vóór de startdatum bepaald en 

met de deelnemers gecommuniceerd.

OPTIES BIJ DEZE TRAINING
• Coachingspakket (1-op-1 doorontwikkelen met je coach)

• Oefenlaboratorium (oefenen met trainingsacteur)

In-company maatwerk mogelijk.

https://oraki.nl/netwerken

