5 gode råd til at blive en bedre netværker
Af: Susanne Teglkamp, Ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk
Hvis ikke du allerede har fået øjnene op for betydningen af at have et godt og
stærkt netværk, så er det på tide. Mange udfordringer løses med hjælp og støtte
fra netværket. Et netværk deler viden og erfaringer med hinanden. Det er også
almindelig kendt, at rigtig mange jobs efterhånden ikke bliver slået op men bliver
besat via netværket.
For mange danskere forekommer det at netværke stadig ikke helt naturligt. Derfor har vi indimellem brug for lidt hjælp.
Nedenfor er 5 gode råd til, hvordan du bliver en god netværker:

1. Find ud af dit formål med at netværke
Hvis vi ikke rigtig har taget stilling til det at netværke, så bliver det mest noget vi gør, fordi vi
synes vi bør. Og det bliver sjældent særligt nemt og heller ikke særligt succesfuldt at kaste sig
ud i netværksaktiviteterne.
Hvis du vil netværke for alvor, skal du derfor gøre det klart for dig selv, hvorfor du vil netværke, hvad du gerne vil have ud af netværket og hvad du er villig til at investere i netværket.

2. Invester i dit netværk
Et netværk bliver kun et aktiv for dig, hvis du også investerer i
det. Beder nogle i dit netværk om din hjælp, så tag dig tid og
hjælp, hvis det er muligt for dig. Du behøver ikke at vente på at
blive bedt om hjælp. Tilbyd af dig selv din hjælp, hvis du kan
se, at nogen har brug for hjælp og det rent faktisk står i din
magt at hjælpe. Tøv ikke med at dele viden og erfaringer, som
kan være til gavn for netværket.
Prioriter netværksmøderne. Hvis du aldrig møder op, vil de fleste formentlig glemme dig og ikke tænke dig ind som en del af
deres netværk.

3. Brug dit netværk
I et godt netværk bruger man hinanden. De fleste mennesker vil faktisk rigtig gerne hjælpe,
hvis man spørger dem og det står i deres magt at hjælpe. Det gør godt at hjælpe andre og at
kunne gøre en forskel. Derfor skal du heller ikke være bange for at spørge om hjælp.

4. Hold forbindelsen
Undervejs i vores professionelle liv møder vi mange personer, som vi på et tidspunkt har haft
en god kontakt til. Livet er gået videre og desværre glider kontakten ofte ud, fordi vi glemmer
eller ikke prioriterer at holde forbindelsen.
Du behøver ikke at rende dit netværk på dørene hele tiden, men husk at det er vigtigt at opretholde en vis form for kontinuitet i kontakten, hvis du vil bevare netværksforbindelsen. Det
handler om, at du en gang imellem giver lyd fra dig – sender en mail eller ringer og hører,
hvordan det går. Husk på dit netværk, hvis du støder på nogle interessante informationer eller
kontakter, som andre i dit netværk ville kunne have glæde af.
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Derudover har vi i dag nogle f.eks. tekniske muligheder, der gør det nemmere for os at holde
kontakten. Netærksportalen LinkedIn er en god og nem måde at holde fast i sit netværk. Det
er også nemmere via LinkedIn at tage kontakt til tidligere kontakter, selvom man ikke har haft
kontakt til dem i adskillige år.

5. Hvad skal du ikke gøre?
Hvis du vil have et godt og brugbart netværk, så er der en række spilleregler, du skal overholde:
Du må ikke drive rovdrift på dit netværk. Netværket bliver træt af dig, hvis de føler, at hver
eneste gang du henvender dig, er det for at opnå noget fra dem og derudover hører da aldrig
noget fra dig.
Lad være med bede dit netværk om tjenester, som vil stille dem i en forlegenhed, hvis de enten skal sige nej til dig eller skal yde dig tjenesten. Dit netværk skal yde dig tjenesten, fordi de
har lyst til det og ikke fordi, du lægger et urimeligt pres på dem. Hvis du vælger at lægge et
urimeligt pres, kan det godt være, at dit netværk opfylder dit ønske, men du har højst sandsynligt mistet ham eller hende som netværksperson fremover.
Du må ikke glemme at sige tak. Du behøver ikke bøje dig i støvet, men stiller dit netværk op
og hjælper dig, så husk at sige tak.
Held og lykke med at netværke!
Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Board Programme
på INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændige.
Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør,
HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet
som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Susanne Teglkamp sluttede sin
karriere som reserveofficer som oberstløjtnant. Susanne Teglkamp er i 2015 blevet tilknyttet
Forsvarsakademiets Censorkorps som censor i faget ledelse. Derudover har Susanne Teglkamp
udgivet flere bøger, hvoraf den nyeste udkom i 2014: Ledergruppen i udvikling – Bring potentialet frem. Se mere på www.teglkamp.dk

Karriererådgivning – hvor skal du hen og hvordan kommer
du derhen?
Vil du gerne skifte job? Vil du gerne blive mere klar på, hvad du vil med
din karriere? Så kan det være en god idé at sparre med en person, som
ikke er en del af din hverdag. Teglkamp & Co. tilbyder karriererådgivning på timebasis eller et på forhånd tilrettelagt forløb på i alt 5 timer.
Læs mere her: http://www.teglkamp.dk/Karriereudvikling.pdf
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