
 

Maak werk van je netwerk  

Handout workshop Alumni Career Night 2021  

Je netwerk is als een soort uit met ringen. Heel dichtbij de kern zitten de mensen die het dichtste bij je 

staan, iedere volgende ring zijn net iets minder warme contacten. De buitenste schil staat voor de 

mensen die wel in je netwerk zitten omdat je iets met hen deelt, maar die je nog niet kent. Bijvoorbeeld 

de buren verderop in de straat of alumni van dezelfde opleiding of universiteit.  

Netwerken is een kwestie van geven en nemen, ook geven zonder er direct iets voor terug te 

verwachten. Probeer netwerken te incorporeren in je omgang met anderen, luister goed naar mensen 

om je heen, biedt je hulp aan waar dat kan en durf zelf ook hulp te vragen. Wie weet vind je netwerken 

dan zelfs leuk om te doen!  

Wanneer je je netwerk in kaart brengt, teken je voor jezelf die ui. 

Stap 1) Schrijf alle categorieën of groepen mensen in je netwerk op, bijvoorbeeld je vrienden, familie, 

buren, collega’s etc. Denk ook aan je niet-professionele netwerk, misschien kan iemand in je sportclub of 

keramiekcursus je net zo goed op weg helpen.  

Stap 2) Bedenk welke mensen in deze groepen jou zouden kunnen helpen met jouw vraag en noteer 

deze bij de juiste groep. Denk ook aan de uien van de mensen in jouw netwerk, hebben je buren wellicht 

vrienden die jou verder kunnen helpen of werkt de vader van jouw teamgenoot bij een interessant 

bedrijf? Ook opschrijven! Doe ook research op LinkedIn en Career Central, zoek interessante bedrijven 

en kijk wie je daar kent etc.  

Stap 3) Zet nu al deze groepen en mensen in jouw ui, wie zijn het warmste netwerk en wie wat minder. 

Vergeet ook niet na te denken over je buitenste laag.  

Stap 4) En nu gewoon doen! Werk van binnen naar buiten en wees niet bang om mensen om hulp te 

vragen.  

 

Tips!  

- Denk vooraf goed na over wat je wilt bereiken in een gesprek en stel haalbare doelen. Dus niet: 

ik wil dat deze persoon mij een baan geeft maar bijv. ik wil erachter komen of deze baan bij me 

zou passen of ik wil iemand vragen of ze me willen informeren als er mensen zoals ik worden 

gezocht.  

- Zoek naar common grounds, wees attent en geïnteresseerd, een (gemeend) complimentje kan 

nooit kwaad 

- Wees een verbinder en brengen je netwerk met elkaar in contact (bijv. wanneer je benaderd 

wordt voor een klus die niet bij jouw expertise past, maar wel van iemand in jouw netwerk).  

- Maak een account aan op Career Central, je kunt het platform gebruiken voor:  

o Inzicht waar alumni van jouw studie zoal terecht zijn gekomen en connecten met mede-

alumni 

o Alumni volunteers benaderen voor een kop koffie, delen van netwerk of mentorschap 

(kijk altijd goed waar iemand zich voor aanbiedt en vraag het beleefd)  

o Laat jezelf zien in groepen en bekijk welke bedrijven er in het Radboud netwerk zitten  

o Anoniem solliciteren o.b.v. jouw skills en kennis  

- En onthoudt: Een netwerk onderhouden kost tijd en energie en is altijd geven en (dan pas) 

nemen  


