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Netwerk benutten volgens de KOOK methode 

De KOOK methode is een goede oefening om door je contacten te gaan. Je deelt je contacten in op 

basis van een schema, waarmee je inzicht krijgt in hoeveel de relaties je hebt en wat de waarde van 

die relaties is. Dat maakt het makkelijker om te bedenken in welke relaties je meer of minder zou 

moeten investeren. 

 

Werkwijze 

Zet je contacten op een rij en deel ze in volgens onderstaand schema. Wie van je contacten is 

belangrijk, en wie niet? En wie staat er veraf en wie staat er dichtbij? 

 

 

De indeling bepaalt vervolgens hoe je om zou moeten gaan met je contacten. Contacten die belangrijk 

zijn en dichtbij: daar moet je goed bij blijven, je bent namelijk aan het koken, je proeft, bedenkt wat er 

nog bij moet, of je op het goede spoor zit, je hebt veelvuldig contact, je moet er bij blijven! 

 

Dat is wezenlijk iets anders dan een contact dat je op temperatuur moet houden: dan kom je af en toe 

kijken of het nog goed gaat, of het gas nog brandt of dat de vlam niet per ongeluk is uit gegaan. 

 

Contacten die wel belangrijk zijn, maar ver weg staan zal je moeten opwarmen. Ook daar moet je bij 

blijven, alleen even snel het gas opdraaien kan tot aanbranden leiden. En het koelvak spreekt natuurlijk 

voor zich… 

 

Na de indeling in het schema doorloop je voor contacten die belangrijk zijn de volgende stappen: 

• Eerst het doel bepalen 

• Dan de juiste ingrediënten zoeken 

• Op tijd beginnen 

• Goed roeren 

• Erbij blijven 

• Proeven! 

 

Bedenk dat je deze stappen voor elk netwerkdoel opnieuw moet bepalen. Als je een ander doel hebt, 

zijn de ingrediënten ook anders! 

 

 

 

  

Dichtbij contact 

 

 

Ver weg contact 

 

Belangrijk  

contact 

 

 

Koken 

 

Opwarmen 

 

Onbelangrijk 

contact 

 

 

Op temperatuur houden 

 

Koelen 
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Tips en trics voor netwerken 

 

Doen! 
 

Niet doen! 
 

• Denk actief mee 

• Bouw tegoed op 

• Zorg direct voor vervolg 

• Plan netwerkonderhoud 

• Houd je aan je woord 

• Regel ontmoetingen 

• Breid uw netwerk uit 

 

• Willen verkopen 

• Onoprecht en ongemeend zijn 

• Het alleen over jezelf hebben 

• Constant aan het woord zijn 

• Te snel te persoonlijk worden 

• Het als een verplichting zien  

 

 

  

 

 


