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BENUT JE
NETWERK
Haal meer uit je netwerk met Netwerktrainer

KRIJG SNEL INZICHT IN DE KANSEN VAN JE
NETWERK. GA INTUÏTIEF EN ACTIEF AAN DE SLAG EN
HOUD JE NETWERK FIT.

MEER UIT JE
NETWERK
HALEN
Ben je op zoek naar
een nieuwe uitdaging? Zet je
netwerk in om je te helpen.
Heb jij niet genoeg tijd om te
netwerken? Of weet je niet
waar je moet beginnen?
Met onze Netwerktool
analyseren we je netwerk en
helpen je deze op waarde te
schatten.

WORKSHOP MODULEPRIJS:
€ 195,- P.P.
MIN. 9 PERSONEN EN MAX. 20
EXCLUSIEF KOSTEN LOCATIE,
NETWERKTOOL EN BTW.

4 modules

BOUWEN AAN JE
NETWERK

PERSOONLIJKE
NETWERKANALYSE

Leer bouwen aan een rijk netwerk
op een manier die bij jou past Je
leert hoe groot het ideale netwerk
is volgens de wetenschap. Wat jouw
persoonlijke netwerkstijl is.
Vaardigheidstraining "hoe leg je
contact / hoe ga je om met
mogelijke afwijzing?"

Doe een netwerkanalyse en ontdek
hoe waardevol jouw netwerk is voor
je persoonlijke groei. Je leert wat
een gebalanceerd netwerk is. Je
eigen netwerk te analyseren. Of je
genoeg resources kunt halen uit je
netwerk om je doel te bereiken

ONDERHOUDEN EN
BENUTTEN VAN JE
NETWERK

NETWERK
STRUCTUREN
HERKENNEN

Leer kansen te zien voor jezelf en je
team en leer te geven! Je leert hoe
je netwerken kunt onderhouden en
beter benutten. Waarom geven
makkelijk en moeilijk is en
matchers vaak tekort komen.

Krijg inzicht in netwerkstructuren
met de Netwerksimulatie Je leert
wat voor netwerkstructuren er
zijn; het belang van open en
gesloten structuren en sterke en
zwakke banden. Wat is jouw
positie in een netwerk en waarom
zou jij hierop op moeten letten?

