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'Werk vind je met Netwerken (5-2p) 
 

De titel suggereert dat je vooral door te netwerken een baan kunt vinden.  
Dat klopt! Het is alleen hard werken geblazen.  

Daarom zou de titel ook Netwerken = net werken kunnen worden genoemd! 

 
Ben je al op leeftijd? Dan heb je vast ervaren dat het solliciteren per brief nauwelijks respons oplevert. 

Dat is niet zo vreemd, want het is wat ouderwets aan het worden. Er zijn betere manieren. 
 

 

 Je vraagt je af waarom je zo weinig respons ontvangt op je sollicitatiebrieven of mailing 

 Je vraagt je af er geen betere manier is dan solliciteren per brief of mail om aan werk te komen 

 Je hoort van anderen dat ze vaak banen vinden via hun eigen netwerk 

 Je bent nieuwsgierig wat Netwerken eigenlijk inhoudt 

 Je vraagt je af hoe je via je eigen netwerk een baan kunt vinden 

 Je hoorde dat je voor het netwerken een telefoonscript moet opstellen, maar hoe ziet dat er uit? 

 Hoe start je een gesprek met een mogelijk potentieel netwerkcontact?  

 

 
Voor iedereen die: 

 het zat is om maar te blijven wachten op de 'perfecte vacature' 

 graag zelf het heft in eigen hand neemt  

 via Netwerken=net werken potentiele beslissers wil benaderen en wil spreken 

 zelf bereid is actief op zoek te gaan naar kansen en mogelijkheden 

 werkgevers, HR managers, hoofden van afdelingen of medewerkers die werk doen wat jij graag 

ook zou willen doen benaderen  

 zelf wil uitzoeken of via netwerkcontacten uiteindelijk een baan kan worden gevonden 

 

 

Tijdens deze training of workshop krijg je antwoord op de volgende vragen: 

 Wat is netwerken? 

 Hoe stel ik een telefoonscript op?  

 Hoe leer ik werkgevers, afdelingshoofden telefonisch te benaderen?  

 Wat voor soort interviewvragen moet ik opstellen? 

 Hoe stap ik over mijn eigen angsten heen om te gaan bellen? 

 
 

 

             ZIJN DIT DE DINGEN WAAR JE TEGENAAN LOOPT?      

 

                   VOOR WIE IS DEZE TRAINING OF WORKSHOP BEDOELD?      

 

                                          WAT GA JE LEREN?      
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Via praktische oefeningen ga je aan de slag.  Je geeft en ontvangt concrete feedback van de docent en 
medecursisten en je oefent zelf met jouw telefoonscript een gesprek. 
Na afloop van deze training weet je precies hoe je effectief kunt netwerken en buiten de geijkte kanalen 
om relaties op te bouwen en via via een baan binnen te slepen. 

 

 
Duur : dagdeel 2,5 uur  

Locatie :  Dè Plek – Kanaalpark 157  2321 JW Leiden 
Datum :  Woensdag 23 augustus 2017 
Tijd : van 19.30 – 22.00 uur 
Tarief : € 85 per deelnemer  

  Gestart wordt bij minimaal 2 deelnemers  
 
  De training is ook individuele training bij u thuis mogelijk à € 75,- per uur . 
 

Bedragen zijn inclusief 21% aan BTW 

 

 

 

 

Trainer :  Wouter Fontein  
   register loopbaancoach Noloc, trainer  

 

 

 

 

 

Dat kunt u doen via ons E-mailadres:  info@re-integratieonderwijs.nl  of door met ons contact op 
te nemen via: 

M : 06 51709485  
T : 071 5140736  
 

 

                        WAT LEVERT DEZE TRAINING OF WORKSHOP JOU OP?      

 

                                              NADERE INFORMATIE?      

 

                                          De TRAINER?      

 

                                          AANMELDEN?      

mailto:info@re-integratieonderwijs.nl

