
Netwerkleren 

Vanuit een initiatief of thema

Werkboek

Naam leerling: 



Expertmodule Netwerkleren:  
Organiseer je eigen leerinitiatief 
 
Een expertmodule voor ondernemende leerlingen met 
een eigen leerinitiatief.  
Heb je een onderwerp waar je meer van wilt weten, een 
hobby die je verder wilt verdiepen, een toekomstbeeld of 
een ander idee waarmee je graag aan de slag wilt?  
 
Bij netwerkleren organiseer je je eigen leerinitiatief. Je 
gaat netwerken bouwen, contacten leggen, kennis 
verzamelen, steun zoeken, strategieën ontwikkelen en je 
eigen leerweg bewandelen.  
 
Tijdens je eigen leerweg kom je een heleboel vragen 
tegen:  
Wie wil ik betrekken bij mijn leerinitiatief? 
Wie weet er veel van?  
Wie kan mij helpen?   
Wat moet ik dan vragen?  
Hoe maak ik contact?  
 
Je bent uitgenodigd om mee te doen! 
 
Anne-Marie Poorthuis 
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Naam initiatief of thema
Maak een brainstorm van woorden en kies

een duidelijke naam voor je initiatief of thema.

Verhaal
Als je iemand tegenkomt, hoe vertel je dan over je initiatief of thema? 

Wat is dan je verhaal? 
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Beeld van je initiatief of thema

Maak een mooi beeld van je initiatief of thema. Welke kleuren gebruik je? 
Wat wil je dat je beeld laat zien? 
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Voorbeelden

Ken je voorbeelden van je initiatief of thema?
Zoek op internet naar voorbeelden.

Wat spreekt je aan?

Welke tips haal je eruit?

Welke vragen roept het op?

Welke personen zou je willen ontmoeten?
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De initiatiefnemer of onderzoeker

Beschrijf jezelf als initiatiefnemer of onderzoeker van je thema.

Verhaal van de initiatiefnemer of onderzoeker

Maak een verhaal waarin je jezelf presenteert als initiatiefnemer of onderzoeker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat weet je?  

 

 

 

 

 

 

Wat ben je? 

 

 

 

 

 

Wat kun je?  

Wat wil je?  

 

 

Wat doe je?  
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Wat heb je nodig voor je initiatief of thema?

Welke kennis heb je nodig?

Welke materialen/middelen heb je nodig?

Welke relaties heb je nodig?

Welke talenten heb je nodig?
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Onderzoek je netwerk

Wie zijn je partners?

Wie zijn leveranciers?

Wie zijn je schakels?

Wie zijn gebruikers?

Partners nemen samen met jou het initiatief of thema op de schouders.
Zorgen dat het van de grond komt.

Leveranciers hebben een bepaalde expertise of product dat je nodig hebt of wilt gebruiken bij je
initiatief of thema.

Schakels leggen relaties, bemiddelen voor je, zijn ambassadeur voor jou, wijzen jou de weg.

Wie gaan gebruik maken van jouw initiatief of thema?
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Welke stappen ga je nemen
om je initiatief of thema van de grond te krijgen?

Waar begin je mee?

Wat wil je aan het eind laten zien?

Welke tussenstappen zijn daarvoor nodig?
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Organiseren van je netwerk

Vragen

Netwerk

Ondersteuning

Bekendheid

Welke vragen heb je?
Hoe ga je op zoek naar de antwoorden?

Met wie ga je contact maken?
Hoe ga je dat doen?

Wie wil je dat op de hoogte zijn van jouw initiatief of thema?
Hoe zorg je dat je initiatief of thema bekend wordt?

Wie benader je als je het niet meer weet of tegenslag hebt?
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Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

Tijdsplanning

We maken een tijdsplanning van 16 weken.
Geef jezelf per week een opdracht.
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netwerkimpulsnetwerkimpuls
fundamentele aanpak van organisatie- en samenlevingsvraagstukken

Anne-Marie Poorthuis, 2012
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