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Sollicitatietraining 
netwerkactiviteiten 

 
Als u een baan zoekt of van werkomgeving wilt veranderen, zult u hierin waarschijnlijk sneller slagen als u be-
schikt over een goed relatienetwerk. Zo’n persoonlijk relatienetwerk is een web van allerlei relaties dat u zelf 
moet opbouwen. We onderscheiden grofweg warme, lauwe en koude netwerken, kortom van bekenden tot on-
bekenden. Een goed onderhouden relatienetwerk is een bijzonder handig middel bij het zoeken naar aankno-
pingspunten die kunnen leiden tot het vinden van werk. In de praktijk blijkt immers dat maar 20 tot 30% van veel 
belangrijke vacatures via advertenties wordt ingevuld. Het opbouwen van een relatienetwerk vraagt om een 
planmatige aanpak en vergt de nodige inspanning. Tijdens een workshop kan een van onze ervaren adviseurs 
u leren hoe u stapsgewijs meer kunt halen uit uw bestaande relatienetwerk. 

 
Doelgroep 
De workshop Netwerkactiviteiten is geschikt voor iedere sollicitant die wil investeren in het stapsgewijs opzetten 
en effectief beheren van een eigen relatienetwerk. De begeleiding is gericht op deelnemers vanaf MBO-niveau. 
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Doel 
Individuele of groepsgerichte begeleiding gericht op het opbouwen van relatienetwerk dat bestaat uit meerdere 
lagen. Daarbij leert u om bruikbare informatie en aanknopingspunten te verzamelen en om het doel te verwoor-
den dat u via uw relatienetwerk wilt bereiken. U leert dus niet alleen technieken, maar vooral ook de nodige 
vaardigheden voor een netwerkgesprek, evenals een vlotte Elevator pitch. U zult merken dat een netwerkge-
sprek heel anders verloopt dan een sollicitatiegesprek.  
 
Intakefase 
Reflect stemt de inhoud van de workshop af op uw behoefte(n). Een ervaren coach neemt hierover vooraf con-
tact met u op. Mede gebaseerd op uw behoefte(n) en uw begeleidingswensen wordt dan bekeken of uw doelen 
het beste haalbaar zijn in een individueel traject of in een klein groepsverband. 
 
Aanpak 
Voorafgaand aan de training vult u online een persoonlijkheidsvragenlijst in die resulteert in een helder gedrags-
profiel. Daarmee beschikt u direct bij de start van workshop over belangrijke persoonlijke informatie die u leert 
gebruiken in uw netwerkgesprekken. U leert om een netwerkgesprek te voeren en om uw aanbod vlot te pre-
senteren in de vorm van een Elevator pitch. Wij reiken u een handige structuur aan om te beginnen met het op-
bouwen van een relatienetwerk dat bestaat uit meerdere lagen. Daarbij wordt aandacht besteed aan het gebruik 
van social media die veel gebruikt worden voor zakelijke doeleinden zoals LinkedIn en Facebook. En uiteraard 
leert u het ondernemen van netwerkactiviteiten, het opvolgen van aanknopingspunten en het onderhouden van 
uw relaties. 
 
Doorlooptijd 
Deze workshop duurt één dagdeel van 3,5 uur.  
 

Investering 
Voor een workshop van één dagdeel à 3,5 uur bedraagt uw investering € 295,- excl. BTW. Neemt u nog een 
deelnemer mee, dan krijgt u beiden 10% korting. Voor extra dienstverlening geldt een uurtarief van € 95,-, excl. 
BTW. 

 
Aantekeningen 
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