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Hoe overleef je netwerkevents?
Zo wordt een netwerkevent een walk in the park

 

Superleuk dat je dit e-book hebt aangevraagd! Ik ben Silvia Bogers
en ik coach vrouwelijke ondernemers. Ik heb een achtergrond als 
presentatiecoach en ik ben hypnotherapeut.

Ik heb inmiddels best wat netwerkevents bezocht en ze zijn allemaal
verschillend. Verschillend in locatie of organisatie, andere doelgroepen,
verschil in verzorging (krijg je wel of niet een koekje bij de koffie), zijn er wel
of geen sprekers, ga zo maar door. Maar één ding zie ik op ieder netwerkevent of geen sprekers, ga zo maar door. Maar één ding zie ik op ieder netwerkevent 
terug en ik vind het tijd dat daar verandering in komt!

Vooral voor ons vrouwen blijken netwerkevents een behoorlijke uitdaging te 
zijn. Want wat moet ik aan? Met wie moet ik praten? Wat als er niemand met mij 
praat! En wat ga ik over mezelf vertellen? En hoe dan? Zal ik maar een vriendin 
meevragen zodat ik niet alleen hoef? Of zal ik gewoon maar niet gaan!

Verreweg de meeste vrouwen die ik spreek, vinden het eigenlijk
verschrikkelijk.verschrikkelijk. Ze vertellen zichzelf dat het goed is om te gaan (en dat vertelt 
hun omgeving ook) of dat het zelfs moet als ondernemer. Dus met lood in de 
schoenen en zweterige handjes “gaan ze er dan wel naar toe als het zo nodig 
moet”.

Je parkeert je auto en besluit eerst nog 5 keer je Instagram, LinkedIn, Facebook, 
Whatsapp en e-mail te checken. Je overweegt nog even een e-book te schrijven
nu je hier toch zit uit te stellen en je maakt alvast een boodschappenbriefje nu je hier toch zit uit te stellen en je maakt alvast een boodschappenbriefje 
voor over 2 weken.

Je komt op het punt dat je nu echt moet beslissen. Je komt op het punt dat je nu echt moet beslissen. Ga je überhaupt nog naar 
binnen, of ga je gewoon weer naar huis (om op de bank onder een dekentje te 
duiken met een kop thee)? Je raapt je laatste kracht bij elkaar en stapt toch uit. 
Je gaat het doen! Je staat niet voor niks in de make-up en op je onmogelijke 
hakken! Je praat jezelf nog wat moed in door te zeggen dat je er top uitziet en 
dat je super de moeite waard bent, en je loopt naar binnen. Waar ie-der-een al 
met elkaar in gesprek is… En je kent niemand… En niemand merkt jou op…
En je haar zit stom…En je haar zit stom…
Dus je gaat maar in een hoek staan en wenst dat je toch naar huis was gereden…

Herkenbaar?

Na vandaag niet meer! Want dit e-book leert jou aan de hand van mijn
10-stappenplan om met plezier naar ieder netwerkevent te gaan en een 
voorbeeld te zijn voor al die andere vrouwen die hetzelfde ervaren!
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Het 10-stappenplan

Stap 1 - Ga! Klinkt misschien logisch, maar om een netwerkevent te overleven, moet je er wel zijn
natuurlijk! Geloof me als ik je vertel, dat er heel veel vrouwen zijn die 
deze stap niet zetten, die het zo enorm spannend vinden, dat ze gewoon 
niet eens de deur uit gaan. Die al misselijk worden bij de gedachte, dus 
hun pumps maar weer voor sloffen verruilen, als ze hun pumps überhaupt 
al aan hadden. Dus stap 1 is simpelweg gaan! Met een brok in je keel, 
lood in je schoenen en zwetende handjes. GAAN!

Stap 2 - Stel een doelWat is je doel wanneer 
je naar de supermarkt
gaat? Of naar een restaurant? Ik doe voor het gemak even de aanname 
dat je in die situaties echt wel weet wat je dan gaat doen. Je weet
misschien nog niet wat voor boodschappen je gaat halen of welk gerecht 
je gaat bestellen (en of je 1 of 2 toetjes neemt), maar je hebt een doel.

Waarom zou je dan naar een netwerkevent gaan zonder doel? Dat is
eigenlijk best een beetje vreemd als je er over nadenkt toch?

Bepaal dus vooraf waarom je naar dit event toe gaat. Waarbij mijn advies Bepaal dus vooraf waarom je naar dit event toe gaat. Waarbij mijn advies 
is om niet met het doel te gaan 6 nieuwe klanten te scoren. En ook niet 1 
klant. Wanneer je als doel hebt te verkopen, dan voelen mensen dat. 
De meeste vrouwen komen niet naar een netwerkevent om iets te kopen, 
en als ze die insteek wel hebben, dan willen ze vaak iets kopen van 
degene die het organiseert en niet van jou. Plus ze kennen jou niet, dus 
de kans dat ze ‘opeens’ je klant worden, is echt verwaarloosbaar.

Stel dus een ander doel. Bijvoorbeeld “Stel dus een ander doel. Bijvoorbeeld “Ik ga vanavond met 3 mensen 
praten die ik nog niet ken” of “Ik wil vanavond minimaal 1 iemand spreken 
waar ik echt een connectie mee maak”.

Dit zijn haalbare doelen en ook doelen die je veel meer plezier en
voldoening gaan geven!



“Shine bright 

like a diamond 

en mensen zijn 

als vanzelf 

geïnteresseerd 

om met je te 

praten.”



5

Het 10-stappenplan

Stap 3 - Energy is everything! 

Jouw energie van het moment dat je binnenkomt, bepaalt alles 
(of in ieder geval heel veel). Zorg dus dat je de juiste energie hebt. 
En pak die energie niet pas op het moment dat je binnenkomt, 
maar op het moment dat je uit je auto of van je fiets stapt. Of 
misschien al wel als je je huis verlaat of je om staat te kleden.
Ga wat mij betreft even 2 minuten in een power pose staan!

Denk je eens in dat jij in een ruimte staat. Je staat gezellig met Denk je eens in dat jij in een ruimte staat. Je staat gezellig met 
iemand te kletsen en er komt een vrouw binnen waarvan je 

meteen merkt dat ze het liefste achter het gordijn zou verdwijnen. 
Denk jij dan meteen “Jeetje dat is een interessant persoon, daar 
moet ik vanavond ab-so-luut mee in gesprek zien te komen”?

Of denk je niks en ga je door met je gesprek?

Wanneer je binnenkomt met de energie van een muurbloempje,
worden mensen ook niet bepaald geprikkeld met jou in worden mensen ook niet bepaald geprikkeld met jou in 

contact te komen. Nu hoef je echt niet met het charisma van 
Oprah of Beyonce je entree te maken, maar ergens tussen
een muurbloempje en dat in gaat je zeker helpen. Sta rechtop, 
tover een vriendelijke blik op je gezicht en zeg vrolijk hoi
tegen de eerste de beste die ook maar een soort van

oogcontact met je maakt.

Shine bright like a diamond en mensen zijn als vanzelfShine bright like a diamond en mensen zijn als vanzelf
geïnteresseerd om met je te praten.
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Het 10-stappenplan

Stap 4 - Haak METEEN ergens aan 
En als ik zeg meteen, dan bedoel ik meteen. Als jij 10 seconde om je 
heen gaat staan te staren, compleet hulpeloos, dan zakt alle moed je in
de schoenen en sta je er over 10 minuten nog (tenzij iemand die de bonus 
van dit e-book heeft gelezen, je is komen redden).

Wat ik doe als ik op een netwerkevent kom, is direct afstappen op de Wat ik doe als ik op een netwerkevent kom, is direct afstappen op de 
eerste de beste persoon of het eerste de beste groepje wat ik zie staan of 
zitten waar het er gezellig uit ziet. Ja ik weet dat dat doodeng klinkt, en 
dat is het ook! Maar dat is maar een paar tellen, echt waar!

Stap op die persoon of dat groepje af en zeg simpelweg “Stap op die persoon of dat groepje af en zeg simpelweg “Mag ik er bij 
komen staan / zitten”. Het is mij echt nog nooit gebeurd dat er nee werd 
gezegd. Zou jij nee zeggen als iemand zich zo bij jou aan wil sluiten? Nee 
toch! En daarna kan je iets vragen als “Waar kom jij / komen jullie 
vandaan?” Super simpel, maar zo komt wel een gesprek op gang.
En als dit is gelukt, ga je door naar stap 5.

Stap 5 - Praat over je gesprekspartner
Mensen praten enorm graag over zichzelf. Wat handig is voor jou, want 
dan hoef je zelf niks te verzinnen om te vertellen. Bereid thuis eventueel 
een paar vragen voor die je kunt stellen en go for it!

Je hebt in de vorige stap misschien al gevraagd waar iemand vandaan komt 
maar er is zo veel meer wat je kunt vragen. Je kunt natuurlijk vragen wat 
iemand doet (meestal één van de eerste vragen tijdens netwerken), maar 
je kunt ook genoeg andere vragen stellen.

Hoe ben je hier? Met wie ben je hier? Hoe heb je van dit event gehoord? ga Hoe ben je hier? Met wie ben je hier? Hoe heb je van dit event gehoord? ga 
je vaker naar netwerkevents? Welke netwerkevents raad je aan? Wat 
hebben die events je opgeleverd? Hoe lang onderneem je al? Waarom ben 
je ooit voor jezelf begonnen?

Het hoeft natuurlijk geen kruisverhoor te worden (ik raad het in ieder 
geval niet aan), maar wanneer je oprechte interesse toont, merk je dat 
mensen als vanzelf door blijven praten en jij door kunt gaan met stap 6.



“Iedereen waar je mee
spreekt kan je iets leren”

Vind je het lastig over jezelf te 
praten of jezelf te pitchen,

luister dan hoe anderen het doen.
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Het 10-stappenplan

Stap 6 - Luister! Ben nieuwsgierig, stel vragenen luister ook echt naar de
antwoorden. In de vorige stap las je al dat mensen graag over zichzelf 
praten en dat doen ze natuurlijk het liefste wanneer er ook naar ze 
wordt geluisterd. Want zeg eens eerlijk, hoe voel jij je wanneer 
iemand echt naar je luistert en doorvraagt op wat je vertelt? Hoe 
denk jij dan over die persoon? Grote kans dat je diegene sympathiek 
vindt en dat je jullie gesprek onthoudt.

Het is namelijk zo, dat wanneer je mensen oprechte aandacht geeft, ze Het is namelijk zo, dat wanneer je mensen oprechte aandacht geeft, ze 
zich gehoord en gezien voelen. Iets wat we als mens allemaal heel 
graag willen! En de mensen die er voor zorgen dat wij ons gehoord en 
gezien voelen, die onthouden we.

Stap 7 - Leer!Vind je het lastig over jezelf te praten 
of jezelf te pitchen, luister dan hoe
anderen het doen. Jij weet prima wat je een fijn gesprek vindt en 
wat niet. Jij weet prima waar je op ‘aan gaat’ en waarop niet. Dus leer 
van anderen! Wie inspireert je enorm en bij wie haak je af? En waarom?

Misschien is die ander heel goed in storytelling en hang je aan haar 
lippen bij alles wat ze vertelt. Of heeft ze een machtig interessant 
product waar ze geweldige succesverhalen over vertelt. Of misschien 
ga je volledig uit omdat diegene alleen maar over zichzelf aan het
opscheppen is of heeft ze niet door dat je echt niet alles hoeft teopscheppen is of heeft ze niet door dat je echt niet alles hoeft te
weten over ieder lapje in de enorme quilt deken die ze heeft gemaakt.

Iedereen waar je mee spreekt kan je iets leren. En of dat inhoudelijk 
is of de manier waarop ze vertellen dat verschilt per persoon.
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Het 10-stappenplan

Stap 8 - Connect! Het is mij een aantal keergebeurd dat ik met een leuke
onderneemster in een heel interessant gesprek kwam en er vervolgens 
iets gebeurde waardoor dat gesprek stopte. Ik sprak diegene
bijvoorbeeld tijdens de ontvangst en opeens begon het programma, 
of ik sprak haar en ze werd vervolgens door iemand aangesproken, 
waarna ik ook met iemand anders in contact kwam. Het lukt dan niet 
altijd om op een later moment nog verder te spreken, wat enorm 
jammer is wanneer je wel een connectie had.

Dus de tip bij stap 8 is: Vind je iemand interessant, Dus de tip bij stap 8 is: Vind je iemand interessant, zoek elkaar 
meteen op via LinkedIn of Instagram of wissel visitekaartjes uit.

Stap 9 - Wees authentiek!
Deze stap geldt eigenlijk voor altijd, voor iedere dag en voor iedere
situatie. Wees gewoon jezelf. Wanneer jij gewoon jezelf bent, ben je 
het meest interessant. Mensen voelen het wanneer je een toneelstukje 
staat te spelen, wanneer je super hard je best staat te doen leuk en
interessant te zijn, wanneer je jezelf overschreeuwt om maar op te 
vallen.

Ik weet dat deze voor veel vrouwen enorm lastig is, maar Ik weet dat deze voor veel vrouwen enorm lastig is, maar maak er 
geen poppenkast van. Hou je rust, adem naar je buik en weet dat jij 
goed genoeg bent, precies zoals je bent!

Stap 10 - Vier!Je bent gegaan EN je hebt het
overleefd. Dat is wat waard toch!
Wees trots op jezelf, geniet ervan dat je deze stap hebt gezet en vier 
het! Koop een klein cadeautje of een bosje bloemen voor jezelf of
trakteer jezelf op een kopje koffie in een chic café.

Je bent gegaan! En daarmee heb je een grote stap gezet.
Gefeliciteerd!
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Bonus
Weet dat de meeste vrouwen zich ongemakkelijk voelen op
netwerkevents. Je bent dus niet alleen. Veel vrouwen gaan niet eens!
Of ze gaan alleen als een vriendin meegaat, wat er vervolgens voor 
zorgt dat ze met niemand anders praten.

Stel nu je komt op een netwerkevent. Je hebt al je moed bij elkaar
geraapt en bent alleen gegaan (ok, je wilde eigenlijk met een vriendin geraapt en bent alleen gegaan (ok, je wilde eigenlijk met een vriendin 
maar die kon niet). Je staat enorm je best te doen om als
muurbloempje één te worden met het behang en je staat een beetje
socially awkward te zijn. Dan komt er iemand met een fijne energie op socially awkward te zijn. Dan komt er iemand met een fijne energie op 
je af die zegt "hoi, mag ik erbij komen staan? Waar kom jij vandaan?" 
Hoe zou jij je voelen? Gestoord in je proces van één worden met de 
muur? Of gered van de extreem ongemakkelijke situatie waar jij je in 
bevond? Ik gok het laatste.

Wanneer jij bovenstaande stappen volgt, Wanneer jij bovenstaande stappen volgt, word jij de redder van 
andere vrouwen. Doordat jij nu weet hoe je moeiteloos en oprecht 
contact maakt, zorg jij dat iemand die dit boek niet heeft gelezen, toch 
een positieve ervaring heeft. Hoe fijn is dat?
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Over mij

Hoi, ik ben Silvia Bogers en allereerst wil 
ik je bedanken dat je mijn e-book hebt
gedownload en gelezen.

De reden dat ik dit boek heb geschreven, is
dat ik zie dat wij vrouwen het ons vaak veel
te moeilijk maken. Zeker wanneer het op te moeilijk maken. Zeker wanneer het op 
netwerken aankomt. Dit terwijl netwerken 
een enorm belangrijk onderdeel is van het 
ondernemen! Op een netwerkevent lopen 
namelijk de meest interessante mensen rond. 
Jouw volgende klant, jouw nieuwe business 
buddy of precies die vrouw waar jij een
samenwerking mee aan wilt gaan.samenwerking mee aan wilt gaan.

Ik help vrouwelijke ondernemers die next level 
willen gaan met hun bedrijf. Ik weet daarom 
hoe belangrijk het is jezelf te presenteren
aan de buitenwereld. Zeker in deze tijd,
waarin zo’n beetje alle producten en diensten 
in overvloed worden aangeboden, maak jij
als persoon het verschil. als persoon het verschil. Maar dan moet je
je wel laten zien!

Met de stappen uit het 10-stappenplan hoop ik 
dat je de eerstvolgende keer met super veel 
plezier naar een netwerkevent gaat. Je zult 
merken dat je er ook echt meer uithaalt.

Maar er is nog een vervolgstap.
Want hoewel je met bovenstaandeWant hoewel je met bovenstaande
stappen echt in contact kunt komen
met anderen, contact is meestal
niet de reden dat je ondernemer
bent geworden.
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De vervolgstap

De vervolgstap
Is dat je jezelf weet te presenteren.
Als ondernemer presenteer je jezelf
tenslotte constant en de manier 
waarop jij dat doet is van directe
invloed op je sales!

Het valt me op dat bijna alleHet valt me op dat bijna alle
ondernemers juist hiermee worstelen. 
Met spreken en presenteren. Uit een
enquête die ik heb gehouden bleek zelfs enquête die ik heb gehouden bleek zelfs 
dat slechts 9% zich super zelfverzekerd 
voelt wanneer ze zichzelf of hun bedrijf 
moeten presenteren. Wat dus betekent 
dat 91% op enige manier spanning, 
stress of angst ervaart als het op
presenteren aankomt. Een enorm
hoog percentage als je het mij vraagt.hoog percentage als je het mij vraagt.

Als Professioneel Presentatiecoach kan ik je hiermee helpen. Of 
het nu gaat om een pitch op een netwerkevent, een presentatie 
voor een potentiële klant of spreken voor een zaal vol met 
mensen. Ik help je met de praktische dingen als het in elkaar 
zetten van je verhaal, het gebruik van PowerPoint en het inzetten 
van storytelling. Maar ik zorg ook dat jij weet hoe je voorkomt dat 
je gaat ratelen, hoe je omgaat met kritische vragen en wat te doen 
met angsten en spanning.met angsten en spanning.

Wil je weten hoe ik jou daar mee kan helpen? Plan dan een gratis 
call met mij in via https://silviabogers.nl/gratis-coach-call.

Groetjes,
Silvia
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