
TIP 1: 

EEN GOEDE NETWERKPITCH IS 
EENVOUDIG EN CONCREET
Dat betekent dat je jargon, container- 
begrippen en abstracte concepten  
vermijdt. Als een zevenjarige 
het niet begrijpt, dan begrijpt je 
gesprekspartner het ook niet.

TIP 2: 

BEGIN MET JOUW UITSMIJTER
Geduld is niet de sterkste kant van de 
meeste mensen, Zorg dus dat jouw 
NetwerkPitch begint met wat je écht 
wil overbrengen. Bij het begin heb je de 
aandacht en je weet niet of er nog een 
interruptie komt zoals iemand anders die 
ook even wil kennismaken, een telefoontje 

of de schok dat ‘het al zo 
laat is’. Probeer niet teveel te 
bereiken, want een gemiddel-
de toehoorder onthoudt maar 
één ding!

 

TIP 3: 

ZET ER HERKENBARE  
VOORBEELDEN IN
Als jouw verhaal best lastig te begrijpen 
is, bijvoorbeeld omdat je 
iets doet of weet of kan 
dat uniek is, zorg dan voor 
voorbeelden in jouw NetwerkPitch.
Een voorbeeld: ‘ik help jong volwassenen 
met de ontwikkeling van hun persoonlijk 
leiderschap. Zoals de student die twijfelt 
over haar studiekeuze, maar ook de VM-
BO-er die later advocaat wil worden.’

TIP 4: 

MAAK JE NETWERKPITCH 
GELOOFWAARDIG
Iedereen kan zeggen dat hij alles weet 
van Kwantummechanica of het bouwen 
van stuwdammen, maar kun je ook  
elementen toevoegen in jouw Netwerk-
Pitch die deze statements onderschrijven?
Een voorbeeld:  
‘Wij zorgen voor een sterke cashflow 
bij ondernemers. Vorige week belde de 
directeur van Thuisbezorgd me op om me 
te bedanken. Onze manier van debiteu-
renbeheer zorgt nu voor een ijzersterke 

cashpositie.’ Dat de 
directeur in dit voorbeeld 
jouw aanbod duidelijk 
waardeert, maakt jouw 

pitch zeer geloofwaardig.

 
TIP 5: 

VERTEL JE NETWERKPITCH  
VERHALEND EN MET PASSIE
Praat in beelden. Lok emoties uit en  
stimuleer gedachten. Wees niet te droog 
en zakelijk. Mensen onthouden beelden 
veel beter dan woorden. Let dus ook op 
je intonatie en maak er geen ingestu-
deerd verhaaltje van. Wees enthousiast! 
Gebruik positieve woor-
den, lach en kijk mensen 
aan. Jouw emotie is van 
doorslaggevend belang. 
Als jouw NetwerkPitch 
authentiek is én je bent overtuigd van 
wat je wil overbrengen, dan kan het niet 
anders of er zit voldoende emotie en 
energie achter jouw boodschap.
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Be Memorable TIP 6:  

VOEG EEN KWINKSLAG TOE EN 
INSPIREER
Zorg voor een statement dat de aandacht 
trekt, dat aansluit bij jou en/of je ge-
sprekspartner. Humor of iets opvallends 
dat mensen onthou-
den. Het zorgt ervoor 
dat mensen later 
denken, ‘was dat niet 
die man die in hotels 
woonde?’ Als jouw NetwerkPitch anderen 
inspireert, dan ontstaat de WOW!-factor.
 

TIP 7:  

STOP IN JE NETWERKPITCH  
ALLERLEI HAAKJES
Op deze haakjes kunnen mensen 
doorvragen, zoals: ‘de mooiste lezing 
van de laatste tijd was toch wel toen ik 
over leiderschap mocht praten bij Nike. 
Zeker omdat het archetype van hun merk 
‘de held’ is’. Je begrijpt dat ik vaak wel 

uitga van een empathische 
gesprekspartner, anders wordt 
er namelijk helemaal niet door-
gevraagd. In dit geval zijn de 
ingebouwde haakjes:

✔ Waarom was dit jouw mooiste lezing?
✔  Wat doen ze bij Nike eigenlijk aan 

leiderschap?
✔ Wat is een archetype?
 
TIP 8: 

ER ZIT EEN UITNODIGING IN JE  
NETWERKPITCH OM DE ANDER IN 
HET GESPREK TE BETREKKEN
Denk goed na over wie er naar je luistert. 
Leef je in en gebruik woorden en voor-
beelden die bij hen passen. Waarom is 
het voor jouw gesprekspartner belangrijk 
om jou te onthouden.
Een voorbeeld:  ‘Als hoofd- 
uitvoerder bij de BAM zorg 
ik er elke dag weer voor dat 
200 timmerlieden, beton- 
vlechters, oppermannen, 
duikers, kraanmachinisten en uitvoerders 
zorgen dat we op tijd kunnen ‘storten’. 
Geen geld natuurlijk, maar beton ;-). 
Zonder die 200 zou ik de Westerschel-
detunnel nooit op tijd kunnen opleveren. 
Ben jij ook afhankelijk van de talenten 
en loyaliteit van jouw medewerkers? OF 
Weet je hoeveel tol je betaalt voor die 
tunnel? Zelfs ik moet ervoor betalen, 
grappig hè.’
 

TIP 9: 
VOOR DE GEVORDERDE ‘PITCHER’
Je kunt ook nog het element van gelijk-
heid toevoegen. We hebben als mensen 
de neiging om degenen die op ons lijken 
eerder aardig te vinden en te vertrouwen. 

Dus wat kun je op het 
moment zelf toevoegen 
om te sturen op gelijkheid 
met die ander. Dus bij de 

luisterende vrouw benoem je een voor-
beeld van vrouwen en bij de luisterende 
tuinder geef je aan dat je vroeger eigen-
lijk in Wageningen had willen studeren.

EEN NETWERKPITCH:
prikkelende opening • max. 1 minuut  

• passie • maakt het anderen makkelijk 
om jou te onthouden • is ‘besmettelijk’ 

(anderen willen jouw verhaal 
graag doorvertellen) • maakt jouw 

gesprekspartner zo nieuwsgierig dat er 
een gesprek ontstaat •  zorgt voor een 
uitwisseling van persoonlijke informatie

LA RED NETWORKPITCH
Een NetwerkPitch is de specifieke versie 
van een elevator pitch die anderen 
nieuwsgierig maakt naar jou en de ander 
uitnodigt tot het leggen van contact.
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