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Student Careers Centre

Netwerken is het leggen en onderhouden van contacten 
met een bepaald doel. Dat doel kan zijn:
• Informatie verzamelen over je mogelijkheden op de 

arbeidsmarkt
• Informatie krijgen over een interessant werkveld of een 

functie
• Informatie krijgen over een concrete vacature
• Jezelf presenteren op de arbeidsmarkt
Netwerken is iets wat je onbewust al doet. Iedereen 
maakt onderdeel uit van een netwerk. De mensen die jij al 
kent kunnen je helpen bij het vinden van antwoorden op 
vragen over het vinden van werk.

JE NETWERK KAN BESTAAN UIT FAMILIE, VRIENDEN, MEDESTUDENTEN, DOCENTEN, REISGENOTEN, DE 

LEDEN VAN DE SPORTCLUB OF THEATERGEZELSCHAP WAAR JE LID VAN BENT, (OUD-)BESTUURSLEDEN, 

MENSEN DIE JE KENT VAN VRIJWILLIGERSWERK, (OUD-) COLLEGA’S, ALUMNI VAN JE OPLEIDING, ETC. 

DENK OOK AAN JE VOLGERS OP SOCIAL MEDIA.

• LinkedIn en andere social media 
zijn goede hulpmiddelen.

• De kracht van het netwerk zit in 
de 2e graad (de mensen die je 
kent via de mensen die je kent).

• ‘You get what you give.’

FACTS

CARRIERE.UVA.NL

Netwerken



Waar begin je?
Schrijf een aantal onderwerpen op die je interesseren. Als de onderwerpen 
op het eerste gezicht niet direct iets met elkaar te maken hebben, 
onderzoek dan wat er gebeurt als je ze met elkaar combineert.
 
Kijk in je eigen netwerk rond naar mensen die werken met dezelfde 
onderwerpen die je aanspreken. En vraag je netwerk of zij mensen kennen 
die met onderwerpen bezig zijn die jou interesseren.
 
Bereid een korte introductie voor van een paar zinnen waarin je je naam en 
achtergrond noemt, aangeeft wat de link is tussen jou en de ander en wat 
het doel is van het leggen van het contact.

Tijdens een gesprek
Hieronder vind je een aantal vragen die je kunt gebruiken bij het voeren 
van een gesprek. Gebruik ze met name om het gesprek voor te bereiden en 
concentreer je je op zaken die voor jou van belang zijn.
•  Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de sector in de komende 

jaren?
•  Kan je iets vertellen over de cultuur in het bedrijf/de branche?
•  Hoe ziet je werkweek er uit? Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden of 

taken?
•  Welke vaardigheden of eigenschappen zijn onmisbaar voor jouw 

functie?
•  Wat vind je van mijn kansen in deze branche, als je kijkt naar mijn 

kennis en ervaring?
•  Hoe verloopt de sollicitatieprocedure voor jouw functie?
•  Heb je suggesties voor mijn presentatie, of mijn cv?
•  Ken je nog iemand met wie ik eens verder zou kunnen praten?
•  Stel dat ik geïnteresseerd ben in een functie binnen het bedrijf: met wie 

kan ik dan het beste contact opnemen?
•  Mag ik je naam gebruiken in een eventueel vervolggesprek met …?
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•  Vraag om advies, niet om een 
baan

•  Vraag niet meer tijd van 
iemand dan nodig en bewaak 
zelf de afgesproken tijd

•  Zorg voor tweerichtings-
communicatie. Vergeet niet 
dat jij de ander ook ideeën, 
informatie of contacten te 
bieden hebt

•  Je hoeft niet te weten wat je 
wilt, je mag juist oriënteren en 
ontdekken

TIPS

Kijk voor het aanbod van trainingen en 
workshops van het Student Careers 
Centre op carriere.uva.nl.

Meer weten?
Lees ook eens het boek ‘Netwerken 
werkt’ van Rob van Eeden of bekijk de 
LinkedIn handout.

WAT BIEDT DE UVA JOU?


