Een continue stroom van klanten
door effectief te netwerken

Netwerken eng? Nee, het is juist heel erg leuk én hartstikke
belangrijk. Belangrijk omdat het leidt tot een betere zichtbaarheid
van jouw onderneming, tot leuke samenwerkingen en tot het
ontmoeten van (nieuwe) relaties.
Maar waarom vinden veel ondernemers het dan lastig om nieuwe
klanten te krijgen door te netwerken? Nou, omdat ze vaak maar wat
doen en het netwerken zo te oppervlakkig blijft. Er worden
visitekaartjes uitgewisseld en daar blijft het bij. Er wordt helemaal
geen follow-up gedaan. De oplossing? Ga netwerken met een doel
en maak het netwerken vooral niet te vrijblijvend voor jezelf.
Netwerken is namelijk het juiste instrument om doelen te bereiken.
Het is veel meer dan alleen een praatje maken. Het hebben van een
goede netwerkstrategie is onmisbaar. Dé manier om van ZERO
business naar een continue stroom van klanten te gaan tijdens het
netwerken.

Stap voor stap naar een goede
netwerk strategie

Ik help je stap voor stap op weg
naar een goede
netwerkstrategie. Een strategie
die je voor iedere
netwerkbijeenkomst kunt
gebruiken. Een strategie die je
klanten op gaat leveren die
openstaan voor de oplossingen
die jij biedt, en vooral klanten die
bereid zijn hiervoor te betalen..
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09 Steps
Mindset

Wat ik heel vaak zie bij ondernemers is dat ze enorm veel potentie hebben. Ze
kunnen heel veel manifesteren, maar ze zien vaak niet wat er mogelijk is. En
daarom kunnen ze het vaak niet waarmaken. Vaak staan ze niet genoeg achter
zichzelf. En daat gaat het mis als het om netwerken gaat of eigenlijk in het
verkopen algemeen. 3 tips die ik je mee wil geven:
Jij bent van waarde. Je hebt iets mooi te bieden en hebt voor velen de
oplossing voor hun problemen, mits je hiermee zichtbaar wordt.
Wees onthecht van het resultaat. Het draait om de verbinding die je legt met
je gesprekspartner. Je bent betrokken om te helpen, maar je bent ook
onthecht als dat niet lukt.
Jouw netwerkcontact moet zich ook bewijzen aan jou. Je wilt per slot van
rekening alleen tijd spenderen aan mensen die voor elkaar van waarde zijn.
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Stel je doel

Teveel om mij heen zie ik het nog
gebeuren. De kopjes kofiie zonder
potentie. Zonde van je tijd, je
eigenwaarde, onbenutte kansen.
Neem jezelf en je business serieus.
Wees scherp in je ambitie and stick-toit. Stel jezelf voor elke bijeenkomst
zeker 3 doelen en wees blij met elke
stap die je hebt gezet om tot dit doel
te komen. Het hoeft niet perfect te zijn.
Netwerken is een leerproces. Neem
hiervoor de tijd.
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Voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Bereid je, voordat je gaat netwerken,
goed voor. Naar wat voor netwerkbijeenkomst ga je? Wie komen er allemaal?
Wie is er interessant voor jou? (Check LinkedIn) En vooral waarom? Zo voorkom
je dat je teveel tijd besteedt aan mensen die zakelijk gezien niet echt
interessant voor jou zijn en gebruik je je tijd efficient.
Ook is het handig om de ‘wat-doe-je-vraag’ goed te kunnen beantwoorden.
Het is belangrijk om voor jezelf helder te hebben wat het resultaat van jouw
product of dienst is. Waarom ben jij interessant voor een ander? Blijf jouw
verhaal vertellen.
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Jouw kernboodschap

Heb je de vorige stappen duidelijk in kaart gebracht? Mooi! Dan is de volgende
stap het hebben van een goede kernboodschap. Deze moet krachtig zijn, het
moet vernieuwend zijn en het is gebaseerd op jouw ‘why’. Het is inspirerend
voor mensen. Het maakt ze grootser en succesvoller. Het maakt nieuwsgierig,
het zet aan tot discussie.
“(Ik) transformatie (help, leer, creëer, vergroot, realiseer,…) doelgroep
(methode/visie) probleem (worstelen, ploeteren, teleurgesteld zijn over, lastig
vinden,…) – resultaat (het resultaat dat je met jouw product of dienst kunt
bereiken).”
Een voorbeeld: ik help missie-gedreven ondernemers die hard werken, maar
weinig klanten hebben, hun prijzen te verdubbelen en hun inkomen te
verviervoudigen in minder werkuren.
Het hebben van een krachtige, resultaatgerichte kernboodschap biedt een
snelle en effectieve manier om nieuwe, high-fee klanten binnen te halen. Het is
hetgeen wat mensen onthouden en revolutionair is.
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Wat heb je te geven?

Wat kun jij geven, waar kun jij
degene waar je mee in gesprek
bent mee helpen? Denk
bijvoorbeeld aan een introductie bij
één van de contacten uit je
netwerk, een connectie bij een
interessant bedrijf, etc. Want
effectief netwerken vanuit de juiste
intentie is slim geven.
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Neem initiatief, help daar
waar je kan
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Contacten waar je écht
iets aan hebt

Neem bijvoorbeeld het initiatief om mensen aan elkaar te introduceren. Mensen
die niet goed zijn in zichzelf voorstellen omdat ze dat niet goed durven, zullen je
hier erg dankbaar voor zijn. Het komt je reputatie als prettig en loyaal mens
alleen maar ten goede

Omring je alleen maar met mensen en met klanten die je joy geven, klanten
waar potentie in zit. Wees ervan bewust of je netwerkcontacten je voeden of ze
bijdragen aan een wederzijdse groei. Het leven is namelijk te kort om te dealen
met onzinnige contacten. Investeer in een goed netwerk.
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Follow-up 1

Maak na een leuk en interessant netwerkgesprek altijd een vervolggesprek.
Bijvoorkeur live of telefonisch. Geef aan dat je het netwerkgesprek als heel
plezierig hebt ervaren en je kansen en mogelijkheden wilt bespreken voor deze
persoon in een vervolggesprek. Zo wek je nieuwsgierigheid op en maak je het
interessant. Plan de afspraak terplekke direct in. Het spreekwoord zegt niet voor
niets dat je het ijzer moet smeden als het heet is.
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Follow-up 2

De laatste stap bij een goede netwerkstrategie en misschien wel één van de
belangrijkste stappen is het vervolgcontact. Dit contact is de volgende stap in
het opbouwen van een relatie. En nee, één telefoontje of mailtje is niet genoeg.
Wees proactief in het onderhouden van dit contact en kom je afspraken na. Aan
een relatie moet je werken. Zorg vooral dat je hierin origineel bent en wegblijft
van clichés. Denk bijvoorbeeld aan het toesturen van een trendrapport of artikel
als hier relevante informatie in staat voor jouw relatie.

Conclusie
Zie netwerken niet als een vrijblijvende bijeenkomst. Blijf weg bij het kopjes
koffie drinken zonder potentie. Zet je voor elke bijeenkomst een doel. Geef
voluit, dan ga je dit ook terugkrijgen. Wees zuiver in je intentie. Neem jezelf en
jouw tijd serieus en weet wat je waard bent. Zét door na de eerste
kennismaking door het plannen van een vervolgsafspraak. Jij hebt de ander
wat te bieden; een oplossing voor haar problemen, een beleving die zij haar
hele leven bij zich zal dragen. Wees blij met elk resultaat wat je boekt. Leer en
heb plezier!
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Christine Cremers, initiatiefnemer
Netwerk Zakenvrouwen/ Salescoach
Netwerk Zakenvrouwen onder leiding van Christine Cremers is de plek voor
vrouwelijke missie-gedreven ondernemers en professionals die de ontembare
drive hebben om zichzelf, hun business en carrière altijd weer verder te
ontwikkelen. In meerdere regio's komen we maandelijks offline bij elkaar om
samen business te genereren en ons verder te ontwikkelen. Zeker geen
theekransje dus, maar een krachtig netwerk waar business doen vanuit een
zuivere intentie wordt gewaardeerd.
“Ik geloof dat iedereen de capaciteit heeft om zijn dromen te realiseren en je
de meeste kans van slagen hebt als je gesteund wordt door inspirerende
anderen. Daarnaast zul je eerder resultaten behalen door mensen te
modelleren die jouw doelen reeds hebben behaald. Binnen Netwerk
Zakenvrouwen maak je gebruik van de universele denkkracht van de groep,
waardoor je de uitdagingen waar je tegenaan loopt eenvoudiger kan
oplossen” - Christine Cremers, initiatiefnemer Netwerk Zakenvrouwen/
Salescoach
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Wil jij ook eindelijk een netwerk om je heen hebben
van ambitieuze vrouwen?
Waarmee je schaamteloos ambitieus kan zijn?
Die elkaar business gunnen?
Samen een generator van high-fee leads en klanten
opbouwen? Jouw bedrijf of carrière exponentieel laten groeien
in een stimulerende omgeving waarin je 100% jezelf kanzijn?
Meld je hier dan aan voor een van onze Meetings. Een eerste
bijeenkomst is altijd gratis. Daarna kun je bepalen of je member
wordt. Wil je je direct aansluiten bij ons netwerk, kijk dan hier
voor de mogelijkheden.

www.netwerkzakenvrouwen.nl
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