Training

Succesvol Netwerken
2 Dagen
Netwerken wordt steeds vaker gezien als een waardevol instrument.
Wil je weten wat succesvol netwerken daadwerkelijk inhoudt? Wil
je leren hoe je effectief je netwerk kunt vergroten en onderhouden?
Dan is de inspirerende training Succesvol Netwerken uitstekend
geschikt voor jou. De training biedt waardevolle inzichten en
technieken, waaronder het gebruik van social media om de kwaliteit
van je netwerk te vergroten. Daarnaast ontwikkel je jouw persoonlijke
netwerkstijl. Je leert hoe je jouw netwerk optimaal kunt inzetten en
brengt jezelf naar een hoger niveau.

Resultaat

Programma

• Je krijgt inzicht in de principes en kenmerken van succesvol
netwerken
• Je wordt je bewust van je persoonlijke netwerkstijl
• Je kunt op professionele wijze je netwerk opbouwen en
onderhouden
• Je leert de instrumenten en vaardigheden om op natuurlijke wijze
netwerkgesprekken te voeren
• Je krijgt inzicht in de huidige ontwikkelingen van netwerken en
het gebruik van social media
• Je bent in staat jezelf beter te presenteren en verhoogt daarmee
het rendement van je netwerk
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Doelgroep
Iedereen die de waarde van netwerken inziet en de mogelijkheden
van zijn of haar netwerk optimaal wil inzetten om zakelijke of
persoonlijke doelstellingen te realiseren.

Netwerken als waardevol instrument
Definities en kernbegrippen van netwerken
Kenmerken van succesvol netwerken
Belang van de elevator pitch
Netwerken: valkuilen en belemmeringen
Verschillende soorten netwerken
Voeren van netwerkgesprekken op een natuurlijke wijze
Je persoonlijke en authentieke netwerkstijl
Effectief inzetten van social media
Netwerken op evenementen
Onderhouden van je netwerk
Nut van netwerkadministratie
Communicatie en beïnvloeden
Praktijksituaties en -voorbeelden
Persoonlijk actieplan

Investering
De investering bedraagt € 1.095.

Studiewijze
Voorafgaand aan de training vindt een online intake plaats. Onder
leiding van een ervaren trainer leer je op aansprekende en interactieve
wijze hoe je effectief kunt netwerken in de dagelijkse praktijk. Op de
eerste dag ligt de nadruk op de principes en waarde van netwerken
en word je je bewust van je eigen netwerkstijl. Op de tweede dag
ligt het accent op het vergroten van je vaardigheden om succesvolle
netwerkgesprekken te voeren en jezelf te presenteren. Daarnaast
leer je social media effectief te gebruiken. Er wordt veel aandacht
besteed aan het vertalen van de verworven inzichten naar je eigen
situatie. Je sluit af met een persoonlijk actieplan.
Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het ICM-certificaat.

Duur, data en plaatsen
De training wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda,
Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Training: di 4 jun – di 18 jun 2019
Training: vr 20 sep – vr 4 okt 2019
Training: di 19 nov – di 3 dec 2019
Training: vr 24 jan – vr 7 feb 2020
Training: di 7 apr – di 21 apr 2020
Training: vr 29 mei – vr 12 jun 2020
Maximale groepsgrootte 12 personen

Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement. Alle prijzen zijn onder
voorbehoud, bekijk de website voor actuele informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie
www.icm.nl/btw.

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/sun
Deze training biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

