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"Tegen samenwerken is niets bestand"

gevoel voor wat kan, overspeel
vooral je rol niet. Dus pas op met
een 'kijk mij eens' houding. Laat lie-
ver de ander over zichzelf vertellen!
Let ook op lichaamstaal, die zegt
meer dan woorden. Voelt een situ-
atie gekunsteld? Vraag je dan af of
je op de juiste plek bent. Misschien
word je gebruikt. En pas op bij de
eerste kennismaking. Soms is het
niet verstandig gelijk je visitekaartje
te geven. Dit is geen Amerika, in
onze contreien komt het opdringerig
over. Verder: niet kopschuw worden
na een minder geslaagd contact. 
Als iemand belangrijk voor je is, 
gewoon weer benaderen. En vooral
bedenken wat je voor hem kunt 
betekenen. Alles is beter dan: rust
roest. En speciaal voor ambtenaren:
zorg ook bij netwerken niet te veel
in de publiciteit te treden. Laat dat
laatste over aan de politiek. Laat
netwerken verder nooit 
ontaarden in vriendjespolitiek."

Netwerken is vooral netwerken 
onderhouden. En onthoud namen,
want dat toont je persoonlijke aan-
dacht. In een Canadees hotel sprak
iemand van de balie me 's avonds
meteen aan met: dag meneer Kok.
Dat vond ik zo leuk! Houd ook con-
tact met ex-collega's, ook al zit je ge-
beiteld in je huidige werkkring. Ruim
20  jaar geleden was ik politicoloog
aan de Universiteit van Amsterdam;
ik zie die mensen nog jaarlijks.
Laatst ontving ik uit een vorige
woonplaats waar ik raadslid 
geweest ben, een uitnodiging van
een wethouder die zijn vijftigste
verjaardag groots ging vieren. 
Op een voor mij onhandig tijdstip,
zondag na 22.00 uur, toch ga ik er
heen. Toen ik een oud-collega op
TV zag, stuurde ik hem even een
mailtje. Vond hij erg leuk!
Ga ik ergens naar het theater, dan
schud ik op mijn zitplaats altijd 
handen met mijn buren. Voor je het
weet heb je een prettig gesprek, 
dat vaak tijdens de pauze terug
komt. En wie weet, wie je ontmoet."

Lichaamstaal
Wanneer moet je oppassen? '
"Houd altijd je relatie tot de 
gastheer in gedachten. Ontwikkel

Allereerst moet je volgens Walther
Kok op mensen durven afstappen.
"Kom uit je hok. Relevante kennis
vind je zelden in bibliotheken, boe-
ken en PC's. Stap dus op mensen
en bijeenkomsten af. Ontdek wie
welingelicht is, en ontmoet hen via
actieve bijdragen aan bijvoorbeeld
conferenties. Zo zien mensen je
staan. Schrijf eens wat, organiseer
eens wat. Of vraag of je mee mag
denken. Ook zonder specialist te
zijn. Over vele zaken oordelen 
derden het beste. Verder: mensen
die voor jou interessant zijn, kun 
je gerust mailen of bezoeken. Voor
mij zijn dat mijn partners in de wijk.
Wie moet ik als Directeur Wijken
kennen voor een integraal beeld,
zonder eindeloos veel deuren langs
te hoeven? De wijkagent bijvoor-
beeld. Of: wie moet ik kennen in
het stadhuis? Hoe maak ik door
mijn inbreng dat zij ook denken:
leuk, daar heb ik wat aan?"

Welke vaardigheden
zijn belangrijk?
"Mensen moeten van je op aan
kunnen. Goed werk leveren, 
zonder dat je daar direct iets voor
terug verwacht. Verder: onderhoud
relaties, ook van lang geleden.

Een uitstekende netwerker, volgens vele collega's. Walther Kok,

Directeur Dienst Wijken, gemeente Utrecht: "Allereerst voel ik mij

vereerd dat mensen dit blijkbaar vinden." Netwerken is volgens hem

vergelijkbaar met vrienden maken: "Met alleen gemakkelijk contact

maken ben je er niet. Een one night stand leidt zelden tot een 

relatie. Maar zonder goede relaties kom je nergens." Voor verlegen

mensen heeft hij het volgende advies: "Het is beter een blauwtje te

lopen, dan maar helemaal met de liefde uit te scheiden."

Wat kan een sociaal
onhandig iemand
zichzelf leren?
"Veel. Net als met sporten.
Sommigen lopen een wereldrecord.
Niet iedereen kan dat, maar na
training loop je wel harder. 
Ook sociale vaardigheden gaan
met wat discipline vooruit. En mijn
ervaring is echt dat de meeste
mensen leuk reageren als je ze 
benadert. De meesten zijn er niet
op uit trammelant te maken.
Vergelijk het met vrienden maken.
Goede vrienden helpen elkaar. 
En zijn altijd eerlijk over plannen
en voornemens. Zijn grootmoedig,
gunnen soms de eer aan de ander.
Ik vind plaatsvervangende trots om
wat collega's bereikten ook leuk."

Nog iets toe te voegen?
"Tegen samenwerken is niets 
bestand. "
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