
 

Meer omzet door effectief netwerken 

door Jochem de Klijn / Netwerken.nl 
 

De meeste bedrijven zijn voor het vinden van nieuwe 

klanten afhankelijk van koude acquisitie wat veel tijd 

en energie kost. Het alternatief? Netwerken! Maar 

dan op een manier die leuk is én werkelijk resultaat 

oplevert. Wat is een goed netwerk? En hoe kom je 

aan de juiste contacten om succesvol te zijn? 

 

Netwerken met resultaat 

Netwerken.nl is een bedrijf dat alles weet over 

effectief en succesvol netwerken. Eén van de 

adviseurs Jochem de Klijn laat je op een inspirerende 

manier zien dat jouw omzet kan stijgen door de juiste 

inzet van jouw netwerk. Je maakt kennis met de basis 

van het netwerken – het principe van ‘zaaien en 

oogsten’. En je ontdekt wat het betekent om te 

stoppen met verkopen en te starten met gekocht 

worden. Na deelname weet je daardoor wat je als 

ondernemer kunt doen om een succesvolle 

netwerker te worden – en meer omzet uit jouw 

netwerk te halen. 

Programma maandag 6 nov 

08:30        Inloop & ontbijt ING kantoor Heerlen 

09:00        Welkom & kennismaking 

09:10        Workshop Effectief netwerken  

Jochem de Klijn 

10:30      Afsluiting met koffie/thee 

11:00    Einde programma: ondernemen maar 

 

  

ING & StartersCentrum bieden jullie 

deze workshop aan 

De ING bank wil ondernemers helpen succesvol te 

ondernemen. Dat doen ze bijvoorbeeld door jullie 

online op de hoogte te houden van relevant 

ondernemersnieuws en nieuws over jouw sector 

of regio, via Twitter en LinkedIn, maar ook door 

het organiseren van bijeenkomsten in het land. 

ING vindt het leuk om ondernemers te ontmoeten 

en om kennis en ervaring uit te wisselen. ING & 

StartersCentrum hopen jullie daarmee te 

inspireren tot succes! 

 

Aanmelden  

Aanmelding is verplicht!  Klik hier als jij je wilt 

aanmelden. 

Max 25 deelnemers 

Locatie  

ING Kantoor Heerlen 

Honigmannstraat 44 Heerlen 

parkeren Q-Park Corio Center of Theater Heerlen 

5 minuten lopen vanaf station Heerlen 

 

Deze ontbijtsessie kan gratis  

bijgewoond worden 

ontbijtworkshop  

‘Meer omzet door  

effectief netwerken’ 

ma 6 nov – ING  Heerlen 

startING up 
 

 

https://starterscentrumlimburg.libersy.com/compact/services/896714369/appointments/new?_=1

