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LES 3 - JOUW DOCENT IS EEN GOUDMIJN 
De beste hulp krijg je van kennissen

Netwerken kun je leren
Vanaf je geboorte hoor je bij anderen, jouw ‘sociaal netwerk’. Dat netwerk groeit vanzelf omdat je steeds nieuwe mensen leert 
kennen met wie je contact houdt. ‘Netwerken’ doet iedereen van nature. Dat begint met nieuwsgierigheid en interesse in de 
ander en met willen geven en delen.

Je kent elkaar en daarom sta je ervoor open om aan de mensen die je kent hulp te vragen en te geven. Dat de mensen die je 
kent voor je klaar staan, dát maakt je netwerk waardevol. Waarom? Omdat de mensen die om je heen staan voor een heel 
groot deel bepalen welke dingen jij op welke manier in je leven bereikt.

Ze hebben ook invloed op wat jij later wordt. Wie zou jij moeten en willen (leren) kennen om een goede keuze te maken 
voor een opleiding, beroep en loopbaan? Weten wie je kent is daarom net zo belangrijk als weten wat je talenten zijn en wat 
je in je leven wilt bereiken. Wie jij kent en wie jou kent, het juiste netwerk hebben, is dus belangrijk om je doelen in het 
leven te bereiken. Je bent wie je kent.

Maar wat is het juiste netwerk? Dat hangt ervan af wat je wilt bereiken, van je wensen en doelen. Als je weet wat je wilt, dan 
kun je ervoor zorgen dat je de juiste mensen kent die je verder kunnen helpen. Je leert in deze lesbrieven hoe je dat aanpakt 
en krijgt inzicht in de vijf vragen die je moet beantwoorden om gericht te kunnen netwerken voor de loopbaan die je wenst:

•	 Wat wil ik? Weet waarom je iets wilt.
•	 Wat kan ik? Weet wat je kunt.
•	 Waar kan ik dat doen? Weet waar je dat via je netwerk vindt.
•	 Hoe kan ik dat doen? Weet hoe je dat doet.
•	 Wie kan mij daarbij helpen?) Weet wie je daarbij in jouw netwerk kan helpen.

De antwoorden op deze vragen kunnen je dus enorm helpen om mensen te leren kennen die je bij al die andere vragen op 
weg kunnen helpen. Je kunt je netwerk dus ‘zomaar’ laten groeien met de mensen die je toevallig tegenkomt. Maar je kunt 
het toeval ook een beetje helpen en ervoor zorgen dat je de júiste mensen tegenkomt en leert kennen. En zij jou. Want jij 
bent ook waardevol voor anderen. Ook jij kunt hulp aan anderen geven of mensen in contact brengen met de interessante 
mensen die jij kent. 

Netwerken is het elkaar helpen als de ander dat nodig heeft en erom vraagt. Waarom? Omdat je elkaar kent en dus wat voor 
elkaar over hebt. Netwerken doe je altijd samen. Hoe je dat allemaal uitzoekt en aanpakt, dat leer in je in deze lesbrieven. 
Netwerken kun je leren. Zorg dat ook jij er handig in wordt. Je hebt er heel je leven lang plezier van.
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Opdracht 3.1 - Verschillende mensen in je netwerk

Schrijf op het opdrachtenvel tien (verschillende) mensen uit je netwerk.  
Let op: dit mogen niet alleen klasgenoten zijn. 

Zoek nu naar de overeenkomsten (kenmerken) tussen deze tien verschillende mensen. Waarin zijn ze hetzelfde? Behalve dat 
jij ze kent, zijn er vast nog meer dingen waarin deze tien mensen op elkaar lijken.

Hier geven we voorbeelden van waar je aan kunt denken, maar verzin er ook zelf een aantal:
•	 hoe oud de mensen zijn:

•	 0 tot 5 jaar jonger of ouder
•	 5 tot 10 jaar ouder of jonger
•	 meer dan 10 jaar verschil met jezelf

•	 hoe ze de mensen kennen
•	 via school
•	 familie
•	 via hobby
•	 via werk

•	 zijn het mannen of vrouwen

Schrijf de verschillende kenmerken van deze mensen op je opdrachtenvel.

Naam Leeftijd Hoe ken je ze m/v … … … …

1

2

3

4

5

6

7
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Hoeveel mensen kunnen we eigenlijk onthouden? 
We kennen ieder gemiddeld ongeveer 600 anderen. Toch ‘vergeet’ je dat je zoveel mensen kent. Wetenschapper Dunbar 
ontdekte dat we ieder ongeveer 150 mensen ‘onthouden’. Aan die mensen denken we als we iets op de radio horen, iets lezen 
of zien op internet en aan wie we denken als we met iemand staan te praten.

We onthouden mensen niet aan hun voor- of achternaam. We onthouden vooral hoe we ze kennen (van school, hobby of 
sportclub, het is familie, et cetera) en wat we van ze weten (waar ze werken, welk werk ze doen, wat ze leuk of interessant 
vinden).

Als jij en wij allemaal ongeveer aan maar 150 mensen die we kennen echt denken, dan moet iedereen dus moeite doen om 
eens goed te kijken wie er allemaal in zijn netwerk zitten. Daarom is het handig om lijstjes te maken van wie je kent én door 
er regelmatig naar te kijken, help je jezelf door aan iedereen te denken. De mensen die niet meteen vooraan in je geheugen 
stonden komen zo weer eens boven. 

Niet iedereen doet dit regelmatig, dus is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je bijhoudt door wie jij gekend moet worden. 
Want die ander denkt ook maar aan zijn eigen 150 anderen en niet aan iedereen die hij kent. 
Van wie denk je nu en in de toekomst hulp te kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld proefstuderen, stagelopen of andere voor 
jouw belangrijke zaken? In wie zijn ‘persoonlijke top 150’ wil jij voor (gaan) voorkomen?

Sociaal kapitaal – Wat is het en wat kun je er mee?
Met ‘sociaal kapitaal’ bedoelen we de hulp die je kunt krijgen van de mensen die jij kent. Iedereen heeft dus sociaal kapitaal. 
Jijzelf bent ook weer onderdeel van iemand anders zijn sociaal kapitaal, want jij kunt anderen hulp geven. 

Je kunt de hulp die iemand kan krijgen op veel verschillende manieren uitdrukken en groeperen:

Kennis & Informatie
Doordat je mensen kent kun je meer te weten komen. Het verkrijgen van kennis en informatie 
gaat via de anderen die je kent vaak sneller en gerichter dan wanneer je het zelf gaat opzoeken.

Figuur 3 - 1 Kennis & Informatie
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Invloed 
De mensen die je kent kunnen je helpen door invloed uit te oefenen. Dat kan 
op verschillende manieren. Je wordt voor een stage eerder aangenomen als er 
iemand is die positieve dingen over je zegt.

Figuur 3 - 2 Invloed

Samenwerken
We kunnen niet alles alleen. Door samen te werken met anderen 
versterk je elkaar. Vaak is dat heel praktisch. Je werkt bijvoorbeeld 
samen in projecten en dan is het wel fijn als de samenwerking 
soepel verloopt.

Figuur 3 - 3 Samenwerken

Toegang tot ‘onbekende werelden’ 
De mensen die je kent kunnen je voorstellen aan anderen die zij kennen. Mensen die 
ergens werken of wonen waar jij nog niemand kent. 

Figuur 3 - 4 Toegang tot onbekende werelden
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Ambassadeur of niet?
Met wie je omgaat, word je besmet. Anderen beïnvloeden je. Dat beïnvloedt ook 
hoe mensen naar jou kijken. Ga je bijvoorbeeld om met jongeren die crimineel 
overkomen of het zijn, dan denken mensen al gauw dat jij ook crimineel bent, ook 
als je dat niet bent.

Figuur 3 - 5 Ambassadeur of niet

Wat voor hulp kun je krijgen?
Hulp krijgen is ook gewoon heel praktisch. Hieronder staan een aantal vragen over de soort hulp die je misschien kunt 
krijgen van de mensen die je kent. Geef je antwoorden .

Ken je mensen die je…
•	 Zomaar een som geld willen lenen (bijvoorbeeld om een scooter te kopen)?
•	 Een logeerplaats aanbieden als je verzorgers of opvoeders op vakantie gaan?
•	 Iets kunnen vertellen over werken in de zorg?
•	 Kunnen helpen om een vakantiebaantje of stageplaats te vinden?
•	 Een goede referentie kunnen geven voor een stageplaats of vervolgopleiding?

Wat heeft sociaal kapitaal met mijn studie- en loopbaankeuzes te maken? Alles!
De mensen die je kent kunnen je veel vertellen over jezelf en over opleidingen en beroepen. Ze kunnen je allerlei adviezen 
geven over wat zij denken dat goed voor je bent. 
Het maakt niet uit of je weet wat je wilt worden of juist nog niet. Als je weet wat je wilt worden kunnen mensen vertellen 
of ze vinden of dat wel of niet bij je past en welke belangrijke dingen je nog moet leren. Weet je nog niet wat je wilt, dan 
kunnen anderen je op weg helpen om dat uit te zoeken. Je moet natuurlijk wel met anderen gaan praten…

Moet je kiezen voor een profiel, een sector of een vervolgopleiding, dan wil je vast veel dingen weten. Je vraagt je vast af 
wat er allemaal mogelijk is met een bepaalde opleiding, wat beroepen en opleidingen inhouden en vast nog meer over een 
bepaald beroep, een bepaalde sector, opleidingsmogelijkheden, studie en beroepskeuze testen.

Of je wilt met iemand praten over hoe jij je gedraagt in bepaalde situaties of bijvoorbeeld een stage die je hebt gelopen en 
hoe dat is gegaan.

Anderen kunnen je daarbij helpen, vaak zelfs de mensen die je al kent. Ze kunnen je ook vertellen waarin goed bent en welk 
beroep wel of niet bij je zou passen én waarom. 

Behalve dat je mogelijk heel veel mensen kent die je kunnen helpen, gaat het er ook om hoe goed je iemand kent. Hoe beter 
je iemand kent, hoe gemakkelijker het is om hulp te vragen én hoe ‘groter’ de vraag kan zijn.
Bijvoorbeeld:
•	 Iemand die je goed kent zal je eerder een weekend helpen bij het klussen dan iemand die je niet zo goed kent.
•	 Aan iemand die je goed kent kun je eerder vragen of hij je geld kan lenen dan aan iemand die je niet zo goed kent. 

Andersom geldt dat ook: aan iemand die je niet goed kent kun je niet snel geld lenen en omgekeerd. 
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Opdracht 3.2 – Diversiteit in je netwerk

Lees eerst de verschillende voorbeelden door en beantwoord daarna de vragen.

Voorbeeld 1 
Marieke is 20 jaar oud. Ze werkt al vijf jaar als verkoopster bij dezelfde boetiek en begon daar ooit met een bijbaantje. Ze 
heeft het niet meer zo naar haar zin en is op zoek naar ander werk of een andere werkgever. 
Marieke leerde tijdens haar opleiding veel nieuwe mensen kennen. Ook na haar opleiding hield ze met hen contact. Deze 
mensen werken allemaal bij verschillende bedrijven: bij een bruidsmodezaak, bij het World Fashion Center,  in een atelier, 
bij de Bijenkorf en bij een modeontwerper. Marieke heeft aan deze mensen gevraagd wat ze verder nog kan doen als ze 
wat anders zou willen, wat zij leuk vinden aan hun werk en of ze er een keertje een dagje ‘stage’ kan lopen. Hierdoor heeft 
Marieke een goed beeld van wat er allemaal nog meer kan met haar opleiding. Door ‘stage’ te lopen krijgt Marieke ook nog 
eens een beter idee van wat wel en niet bij haar past. 
Doordat Marieke contact hield met de mensen die ze tijdens haar opleiding leerde kennen, kon ze hulp vragen aan veel 
verschillende mensen in vele diverse (soorten) bedrijven in de mode. En nog beter, ze kreeg veel verschillende antwoorden 
waar ze wat aan had.

Voorbeeld 2 
De 28-jarige Maarten werkt als projectmanager bij een milieuadviesbureau. Naast zijn werk is hij actief lid van een amateur 
theatervereniging, zit hij in een hobbyclub dat oude auto’s repareert en is hij lid van de een politieke partij in Gouda.
In de theatervereniging zitten veel verschillende mensen. Er is een advocaat, een belastingadviseur, een ambtenaar van de 
gemeente, een dokter en een timmerman. Ook in zijn hobbyclub zitten allemaal verschillende mensen van diverse leeftijden 
en met allerlei beroepen. Er zijn mensen bij van zijn eigen leeftijd tot en met mensen die over de 60 jaar oud zijn. Bij de 
politieke partij in Gouda komt hij vooral mensen tegen die, net als hijzelf, in Utrecht wonen. Deze mensen zijn (toevallig) 
allemaal hoog opgeleid. 
Maarten is op zoek naar een andere baan, maar hij weet niet goed wat hij wil of zoekt. Hij spreekt regelmatig met de mensen 
van zijn theatergroepje, hobbyclub en politieke partij over hun werk, wat ze daar leuk aan vinden én wat ze vinden waar hij 
goed in is.
Doordat Maarten aan zoveel verschillende mensen (in beroep, opleiding en leeftijd) informatie kan vragen (hulp) over 
beroepen en opleiding, krijgt hij een beter beeld wat de beroepen inhouden. Door ernaar te vragen of zo’n beroep bij hem 
past, krijgt hij advies van de mensen die hij kent. Maarten heeft een divers netwerk: hij kent veel verschillende mensen, van 
verschillende achtergronden en leeftijd.

Vragen:
1. Wie, uit de bovenstaande voorbeelden, heeft een netwerk dat goed kan helpen bij zijn vraag?

2. Waarom is dit een goed netwerk?

3. Wat kunnen mensen die een minder goed netwerk hebben doen om dat wel te (gaan) krijgen?

4. Hoe kunnen deze mensen wel worden geholpen met hun vraag?

Bij elke vraag kan iemand die jij kent jou helpen. Zo ook bij studie- en loopbaankeuzes.

5. Wat zijn, als je kijkt naar de voorbeelden, belangrijke kenmerken om hulp te krijgen bij studie-, werk-, en 
loopbaankeuzes?
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Wie je kent, bepaalt wie je bent

Je wordt gevormd door de mensen met wie je omgaat. Normen en waarden en wat interessant of hip is ‘reizen’ door je 
netwerk. Anderen met wie je omgaat, besmetten je als het ware met hun normen, waarden, cultuur, gedrag en ideeën. Dat 
geldt dus ook voor de beroepen en de opleiding die je leuk vindt (of denkt te vinden).

Heb je een netwerk waarin iedereen op elkaar lijkt, een homogeen netwerk, doe je mee met wat iedereen doet. Als je geluk 
hebt is dat ook wat jij leuk vindt en waar je goed in bent. Je kunt je afvragen of dat ook echt zo is.

Bestaat jouw netwerk uit mensen die niet op elkaar lijken, een heterogeen netwerk, dan kom je mensen tegen die anders zijn 
dan jijzelf. Je komt in contact met verschillende ideeën, mogelijkheden, normen en waarden, cultuur en gedrag. Daardoor 
zul je jezelf sneller en meer gaan afvragen wat je van zaken vindt. Het is belangrijk om te weten dat je zelf kunt kiezen met 
wie je omgaat.
 
Om er sneller achter te komen wie je bent, wat je wilt, wat je leuk vindt, waar je goed in bent en wat anderen daarvan 
vinden, is een heterogeen of divers netwerk handiger. Zelfkennis is moeilijker te ontdekken als je alleen maar mensen 
tegenkomt die op jezelf lijken. Als een grote groep verschillende mensen uit jouw netwerk aangeeft dat je ergens (bijna altijd) 
goed in bent, dan mag je er vanuit gaan dat dit het aardig klopt. Als mensen die erg op elkaar en op jou lijken dit zeggen, 
kun je je afvragen of dat ook echt zo is.

Als je beter weet wat jij leuk vindt, waar jij goed in bent en wat bij jou hoort en wat jou anders maakt dan andere mensen, 
dan kun je (nog) beter de mensen uitzoeken die bij je passen en waar je energie van krijgt. 
Als je mensen kent die bij je passen, kun je jezelf weer beter verder ontwikkelen.

Als je kijkt naar je netwerk dan kun je snel zien wat voor hulp je kunt krijgen van de mensen die je kent. Hoe groter je 
netwerk en hoe meer de mensen daarin van elkaar verschillen, hoe groter jouw kans dat je veel verschillende soorten hulp 
kunt krijgen én dat je diverse antwoorden op eenzelfde vraag krijgt. Dit zorgt ervoor dat je een beter en vollediger antwoord 
krijgt op de vragen die je hebt.

Om te bepalen wat voor soort hulp je kunt krijgen, is het handig om te kijken naar wat voor soort beroepen de mensen in je 
netwerk hebben. Je kunt de mensen dan gericht vragen over hun beroep, het werken in een bepaalde sector, over opleidingen 
die je moet volgen, et cetera. 
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Opdracht 3.3 – Welke beroepen zitten in jouw netwerk?

De mensen die je kent kunnen je helpen om uit te zoeken waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Ze kunnen je helpen 
om na te gaan wat je belangrijk vindt en waar je interesses liggen en als je (werk)ervaring wilt opdoen in een bepaald beroep 
of in een gerichte sector. 
Wil je hulp en advies voor je vragen? Vertel het dan aan de mensen die je kent. Dat kan door te vragen over hun beroep of 
opleiding. Maar je kunt ook vertellen dat je een stageplaats zoekt. Daarbij is het handiger om eerst na te denken wat je gaat 
vragen voordat je iedereen van alles vraagt. 
 
Het begint dus bij het bedenken wie je kent en wie je om hulp wilt vragen. Want… hoogstwaarschijnlijk wil iedereen je wel 
helpen, maar sommige mensen kunnen dat voor bepaalde onderwerpen beter dan anderen. 

Heb je een idee wie je allemaal kent en wat voor beroepen zij hebben? 
Schrijf hieronder de beroepen op van de mensen die je kent (en hun namen):

1   ……………………………………………………….. 16   ……………………………………………………….

2   ……………………………………………………….. 17   ……………………………………………………….

3   ……………………………………………………….. 18   ……………………………………………………….

4   ……………………………………………………….. 19   ……………………………………………………….

5   ……………………………………………………….. 20   ……………………………………………………….

6   ……………………………………………………….. 21   ……………………………………………………….

7   ……………………………………………………….. 22   ……………………………………………………….

8   ……………………………………………………….. 23   ……………………………………………………….

9   ……………………………………………………….. 24   ……………………………………………………….

10   ………………………………………………………. 25   ……………………………………………………….

11   ………………………………………………………. 26   ……………………………………………………….

12   ………………………………………………………. 27   ……………………………………………………….

13   ………………………………………………………. 28   ……………………………………………………….

14   ………………………………………………………. 29   ……………………………………………………….

15   ………………………………………………………. 30   ……………………………………………………….

Je schreef hierboven de beroepen op van de mensen die je kent.

Nu krijg je van je docent een overzicht van beroepen. Bekijk de lijst goed.

Staan er op de lijst van je docent beroepen die de mensen die jij kent wel hebben maar die je zelf nog niet had opgeschreven 
in jouw lijst? 

Voeg deze mensen en hun beroepen dan toe aan bovenstaande lijst.
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Hulp van ‘ver weg’: de mensen die jij kent, kennen weer anderen

De mensen die jij kent, kennen natuurlijk ook weer andere mensen. En ook al ken jij die niet, die mensen willen je soms ook 
helpen. Door gericht bekenden om hulp te vragen, kunnen zij de mensen die zij kennen weer vragen om jou te helpen.

De hulp die we kunnen krijgen gaat verder dan de mensen die we zelf kennen. Degenen die we zelf kennen noemen we de 
mensen uit het eerste orde netwerk. Deze mensen kennen weer anderen, het tweede orde netwerk. We kunnen dus ook hulp 
ontvangen van mensen uit het tweede orde netwerk via de mensen die we kennen.

Het eerste orde netwerk omvat de mensen die je kent. De mensen die jij kent, kennen ook allemaal weer anderen die jij niet 
kent. Dat noemen we het tweede orde netwerk.
Zo kun je dus niet alleen je eigen netwerk inzetten, maar ook het netwerk van de mensen die je kent. Je kunt zo via het 
netwerk van de mensen die je kent nog veel meer mensen bereiken met je vraag om hulp.

En dat zijn heel veel mensen, want ga maar eens na… als jij gemiddeld 600 mensen kent en de mensen die jij kent kennen 
ook 600 anderen dan heb je ineens een heel groot netwerk. Al deze mensen kunnen je helpen. Dit hangt natuurlijk wel af 
van hoe goed of sterk de relatie is die jij met iemand hebt (eerste orde hulp) én hoe goed de relaties zijn tussen die persoon 
en zijn of haar relaties.

Misschien heb je wel eens gehoord van de six degrees of separation. Deze theorie stelt dat iedereen op aarde door een netwerk 
met zes tussenstappen of vijf tussenpersonen met elkaar is verbonden. Met andere woorden: via vijf andere mensen ben ook 
jij met iedereen in de wereld verbonden!

In Nederland is er geen sprake van vijf tussenstappen, maar van maximaal drie stappen. Als je weet wat je wilt, welke hulp je 
nodig hebt en wie je wilt spreken, dan is de kans dus heel groot dat de mensen die je kent iemand kennen die je zeker verder 
kan helpen.

Opdracht 3.4 – Wie kennen jouw verzorgers of opvoeders?

Nadenken over wie de mensen in jouw netwerk kennen is niet eenvoudig. Het betekent dat je moet gaan nadenken waar 
ze komen en wie ze daar (kunnen) ontmoeten. Hoe beter je iemand kent, des te gemakkelijker dat is. Als je op zoek bent 
naar informatie of hulp dan is er vast wel iemand die je kent die je wilt of kan helpen. Is dat niet zo is, dan is er vast ook wel 
iemand die weer iemand kent die jou wel kan en wil helpen. 

Zoek je iemand die jou kan helpen, kijk dan goed naar de mensen die je kent en ga bewust na wie zij kennen. De snelste 
manier om dat te weten te komen is door het ze gewoon te vragen. Maar aan wie je dat gaat vragen, dat moet je zelf 
bedenken.

Denk eerst eens na over wie jij kent en zij kunnen kennen met een bepaald beroep of die in een gerichte sector werken 
waarover jij vragen hebt.

Laten we daar eens mee oefenen:
1. Denk eens aan je verzorgers of opvoeders of aan een van je grote voorbeelden. Ga eens na:

a. Wat voor werk ze doen.
b. Welke hobby’s ze hebben. 

2. Denk eens aan welke mensen je verzorgers of opvoeders kennen, die jij niet kent. 
(Dit zijn waarschijnlijk collega’s, oud klasgenoten, vrienden van sport of hobby.)

3. Kun je bedenken welke beroepen deze mensen hebben? Misschien hebben je verzorgers of opvoeders het hier wel 
eens over of weet je dat binnen het bedrijf waar je vader of moeder bijvoorbeeld wel een timmerman, een dokter, een 
advocaat, een tandarts of een verpleegkundige werkt. 
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4. Welke vragen kun je zelf bedenken om te stellen over de netwerken van jouw netwerkleden?

Schrijf de beroepen die je nu hebt bedacht op de lijst die je eerder hebt gemaakt. 

Zet hier bij via wie je in contact kunt komen met de mensen die dit beroep uitoefenen.

Opdracht 3.5 – Met wie praat je over studie- en loopbaankeuzes?

In de vorige oefeningen keek je naar de verschillende beroepen die in je netwerk zitten. Deze mensen kunnen je van alles 
vertellen over hun beroep, de opleiding en wat ze er (niet) leuk aan vinden. Ze kunnen je waarschijnlijk ook wel vertellen 
waarom ze denken dat het wel of niet iets voor jou kan zijn. Je moet dan natuurlijk wel met ze praten.

Beantwoord de volgende vragen:

1. Met wie sprak je de afgelopen maand over je studie- of loopbaankeuzes?

2. Hoeveel verschillen deze mensen van elkaar?
Zijn het allemaal verschillende mensen, met diverse beroepen, leeftijden en opleidingen? Lijken deze mensen veel op jouw of 
zijn ze heel erg anders dan jij?

3. Waarom praat je juist met deze mensen over je studie- of loopbaankeuzes?
Wat kunnen ze je vertellen? 

4. Met wie kun je nog meer praten over je studie- of loopbaankeuzes?
Denk ook aan de beroepen en de mensen die daar bij horen, die je eerder in deze les hebt opgeschreven.

5. Waarom praat je juist met deze mensen over je studie- of loopbaankeuzes?
Wat kunnen ze je vertellen? 

6. Met wie kun je nog meer praten over je studie- of loopbaankeuzes?
Denk ook aan de beroepen en de mensen die daar bij horen, die je eerder in deze les hebt opgeschreven.
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Wist je dat
•	 We ongeveer 150 mensen actief in ons hoofd kunnen onthouden en we de rest over het hoofd zien.
•	 Je door lijstjes te maken van mensen die je kent, mensen die je was vergeten weer herinnert.
•	 Ondernemers vaak een heel groot én divers netwerk hebben. 

Begrippenlijst
Sociaal kapitaal De hulp die je kunt verwachten van de mensen die je kent en de hulp die je kunt geven 

aan de mensen die je kent.

Diversiteit in een netwerk De diversiteit van een netwerk wordt bepaald door de (hoeveelheid) verschillen tussen 
de mensen in dit netwerk. Hoe meer de mensen van elkaar verschillen, des te groter de 
diversiteit. Diversiteit kun je op veel manieren terugzien: leeftijd, opleiding, beroep, 
man/vrouw, interesses et cetera. 

Relatiesterkte De relaties die we met mensen hebben verschillen in sterke. De relatiesterkte geeft aan 
hoe goed je iemand kent. Of je iemand een  
beetje, goed of heel goed kent. Hoe goed je iemand kent bepaalt voor een deel wat voor 
hulp je kunt verwachten.

Sector Een bedrijfstak, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de financiële wereld.

(Netwerk)hulpbronnen  De hulp van anderen die je tot je beschikking hebt doordat je mensen kent. Denk aan 
geld, talent, kennis, ervaring, vaardigheden, invloed en het netwerk van andere mensen. 
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UITLEG BIJ DE CREATIVE COMMONS-LICENTIES 
De materialen en kennis die La Red levert in het kader van dit project worden beschikbaar gesteld onder een Creative 
Commons-licentie. Dit betekent dat alle scholen het materiaal vrijelijk kunnen gebruiken, maar dat het niet commercieel 
verhandeld mag worden en er ook geen afgeleide producten van gemaakt mogen worden. De naam van La Red B.V. wordt in 
al het materiaal vermeld met deze licentie erbij.

De iconen van de Creative Commons hebben de volgende betekenis.

 Naamsvermelding. We staan anderen toe om dit werk waar wij auteursrecht op hebben te kopiëren, distribueren, 
vertonen, en op te voeren maar uitsluitend als wij vermeld worden als maker.

Onze naam mag als volgt vermeld worden: ontwikkeld door La Red B.V. in opdracht van de VO-raad 
(www.lared.nl en www.vo-raad.nl). 

Niet-commercieel. Anderen mogen dit werk kopiëren, vertonen, distribueren en opvoeren, mits niet voor 
commerciële doeleinden.

Geen Afgeleide Werken. Anderen mogen dit werk kopiëren, distribueren, vertonen en opvoeren mits het werk in 
de originele staat blijft. Het is niet toegestaan dat anderen dit werk gebruiken als basis voor nieuw materiaal.


