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Door: Henk Kasbergen

Sales Consultant 

bij IntraSales

 Intro. Wat is een netwerk?

 Voorbereid zijn!

 Zichtbaar zijn?

 Wat zoek je?

 Hoe maak ik mijn netwerk groter?

 Wat is een netwerk?  Waar zit je netwerk?

Kerk

‘Goed netwerk
meer kans op een 
ontmoeting met een 
nieuwe Werkgever’
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 Effectiviteit?

 Wanneer de kans?

 pitch= presentatie

 Onderhouden

 Uitbreiden

 Bekendmaking

 Volgen ontwikkelingen 

 Voorbereid zijn!

 Zichtbaar zijn!

Eén kans op een goede indruk!
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 Workshop: Elevator Pitch 

 Doel?

◦ Aandacht… wees origineel..

◦ Duidelijkheid… Jip en Janneke taal

◦ Aansluiting…. selectie/match

◦ Kort en bondig geheugen..

◦ Vraag.. feedback

 Wie ben je? 
 Duidelijk je naam 
 relevante andere zaken, zoals leeftijd enz.?

 Wat doe je?
 Welke sector
 Beroep 

 Wat is je passie?
 Scholing
 Of ervaring

 Wat zijn je USP?
 Competenties
 Wat voeg je toe?
 Meerwaarde?

 Wat zoek je?
 Waar functioneer je het beste?
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 6e Wat is je vraag?
 Welke vraag wil je achterlaten.

 5e Wat zoek je?
 Waar functioneer je het beste?

 Wat is je doel?

 4e Wat zijn je USP?
 Competenties

 Wat voeg je toe?

 Meerwaarde?

 3e Wat is je passie?
 Of ervaring

 2e Wat doe je?
 Welke sector

 Beroep 

 1e Wie ben je? 
 Duidelijk je naam 

 relevante andere zaken, zoals leeftijd enz.?

Begin 
simpel!

 Mijn naam is Ineke Willems en ik help mensen bij het verbeteren van hun 
competenties. Vroeger was ik manager en had een stijl van leidinggeven 
waarbij ik vertelde hoe de werkzaamheden het best uitgevoerd moesten 
worden. Nu als coach en trainer van Fortydays stel ik de juiste vragen die 
leiden naar antwoorden van jouw stijl van leiderschap waardoor een 
verbetering van binnen uit als vanzelf gaat. Ik help mensen te groeien naar 
de beste versie van zichzelf. Wil jij ontdekken hoe jij jouw doelen tot 
persoonlijk succes in een korte tijd kunt bereiken. Sta je hiervoor open? 

AANPAK
Ik ben … (wat kan ik het best)
Ik zoek … (wat doe ik het liefst en waar kom ik het 
beste uit de verf)
Ik ga daaraan bijdragen … (of: ik breng mee ….., 
waar ik goed in ben …..)
Kunt u mij helpen met … (of: wilt u met mij 
meedenken? of: weet u …)

TIPS
1. heeft een prikkelende opening
2. duurt maximaal 30 seconden 

(circa 80 woorden)
3. wordt met passie gebracht
4. geloofwaardig
5. eindigt met een vraag
6. pitch geeft zelfvertrouwen
7. pitch slim inzetten (maatwerk?)
8. een pitch is geen bluf
9. een pitch straalt ambitie uit
10.blijf je pitch authentiek 

brengen

◦ Linkedin

◦ Facebook

◦ Beurs bezoeken

◦ Opendagen

◦ …

◦ ….

◦ ….

 1. Netwerken is geven en nemen. 
◦ Denk niet alleen aan uzelf maar denk ook mee met de 

ander.

 2. Blijf uzelf. Doen alsof werkt niet. 
◦ Mensen voelen het als u niet eerlijk bent.

 3. Blijf geduldig. 
◦ Niet elk contact levert iets op.

 4. Stel u actief op. 
◦ Blijf niet bescheiden afwachten, stel vragen en vertel over 

uzelf.

 5. Bedank mensen die u een tip hebben gegeven. 
◦ En laat altijd weten wat u met de tip heeft gedaan. Ook als 

de tip u geen baan heeft opgeleverd.

 6. Blijf contact houden met uw netwerk. 
◦ Laat ook iets van u horen als u weer werk heeft gevonden.



14-10-2014

5

 Waar hebben jullie behoefte aan?

 Wat kan de kerk daarin betekenen?

 Wat zouden jullie een volgende stap vinden?

Johan Radder
06 31674546

Henk Kasbergen
06 40031177

Hand-out?
Download op www.intrasales.eu
Zoek op “kerk”

http://www.intasales.eu/

