- Et businessnetvrerk kan udsulte sig selv,
hvis deltagerne kun kommer for at scanne
efter business iselve netvrerksgruppen. Hvis
et netvrerk skal have succes, skal deltagerne
have fokus pa at lrere hinanden at kende,
dele viden og sparre med hinanden.
Ordene kommerfra netvrerksekspert CharlotteJunge, derikke udelukker, atetnetvrerk
kan genererer forretning - men pointerer at
det er pa den lange bane.

Charlotte

Junge

har arbejdet

lang tid f0r ordet
trend.

med

"netv<erk"

Hun ved om nogen,

Hendes

netv<erk

blev den store
hvad

der virker.

viden om netv<erk har hun nedskre-

vet i to b0ger,

der begge

har titlen:

Netv<erk

virksomheder
internt

pa til at kunne

i virksomheder

hinanden.

Derudover

underviser,

netv<erke bade

og eksternt
holder

og holder

workshops.

er altid omdrejningspunktet.

gange v<eret med i etableringsfasen

- Man skal huske pa, at netv<erk ikke er ma-

sen af et formelt

netv<erk.

- Succeskriteriet

for at opstarte

let i sig selv. Det er fortvivlende,
folk, at aile tr<engsler

man far kunder,
formelt
god

hvis bare man deltager

business-netv<erk.

med hinanden,

i et

Det er stik imod

netv<erkstankegang.

Vi laver

business

vi har brug for.

stemme

er insisterende

og bobler

flere skal erfare,

hvad netv<erk kan, nar man

for, at endnu

netv<erk kan bruges
- Alt for mange

pa ingen

pa, at

Det er bare

tankegang.

fordrejning

af den

Hvem kan

ikke en lang-

Det er derimod

netv<erkstankegang,

en
jeg

siger hun.

kan skabe

soldan

Charlotte

Junge

netv<erkstankegangen
Hun

lever

af at

er pa aile mader

hvad

fortaler

et godt

og relationer.

sit netv<erk til at sp0rge

for

netv<erk
og vi

Man kan

ud fra, hvad

en og ad den vej henre
Ja, netv<erk giver business;

bane.

Indgangsvinklen

infordet er

til et netv<erk

v<ere: Hvad kan jeg selv bidrage
vandet

kommer

gangspunkt

med?

der maske opgaver,

i et godt

skal
I k01-

men ud-

netv<erk er selv at dele

og give ud af sin egen viden og de kompetenforklarer

br<ender

for netv<erket.

kontakter

der optager

cer, man
Hvordan:

for,
og ta-

der ingen tvivl om, men det er pa den lange

pa deltagerne

og t<enker:

tidsholdbar

er muligheden

i netv<erket skaberv<erdi

kan. Vi kan dele viden og information,

mationer.

kigger rundt

med?

made

kortsigtet.

i et business-netv<erk

som

kan dri-

selv, jo mere interessebaret

- Det er sa centralt,

bruge

det rigtigt.
tror

et nyt net-

sa hurtigt

netv<erk - ogsa de formelle.

Hun br<ender

Junge

i skabel-

Jo f0r netv<erket

bliver, jo st0rre

CharlotteJunge

de kompetencer

af engagement.

repr<esenterer,

netv<erket

ger ejerskab

og produkter,

jeg handle

ves af deltagerne

ud af, at der i vores netv<erk
der besidder

bruger

muligt skal udfases.

at deltagerne

er mennesker,

Charlotte

v<erk er, at jeg som facilitator,

hvis den rigtige tillid opstar,

og hvis vi finder

Hendes

at man foreer ovre, og at

Netv<erk

Hun har flere

- vejen til maJet.

g0gler

mellem

hun foredrag,

for

at

udbrede

og netv<erksmetoden.
kl<ede enkeltpersoner

Hun

anbefaler,

somheder
og

kobles

selv bringer

med

ind i netv<erket,

netv<erkseksperten.

har

at bade
en

store

og sma virk-

netv<erksstrategi,

op pa ens forretningsm<essige

der
mal. ~

- NGT DSHOLDBARE_
NETVJERK

,

Malet kunne ifolge Charlotte Junge hedde,
at man, inden der er gaet et ar onsker, at ens
virksomheds prim<ere business ligger uden
for de formelle netv<erk.
- Ellers udsulter man sine netv<erk, pointerer

Indehaver af netv<erks -og
radgivn ingsvirksomhed:
Junge - fra tanke tillosning

Charlotte Junge.
Hun har gang pa gang oplevet, at deltagerne
i et netv<erk har brugt hinanden op.
- Et darligt netv<erk er lige som en svamp,

Charlotte Junge er forfatter til
bogerne: 'Netv<erk - vejen til malet'
og 'Netv<erk - vejen til malet, ver. 2.0'

hvor aile s<etter et sugeror i og suger til sig.
Pa et tidspunkt er svampen suget tor, og sa
er der ikke mere at komme efter.
Nye netvrerk
Charlotte Junge har gennem den sidste tid
set rigtig mange business-netv<erk poppe
op. Hun er bekymret for, at netv<erkene ikke
aile er er lige langtidsholdbare.
Udfordringen ligger i, at et netv<erk skal have et f<elles
v<erdigrundlag for at fungere optimalt. Det
kan v<ere et f<ellestema, en f<elles udfordring
eller et f<ellesinteresseomrade.
- Det er langt fra nok, at man leger byttebytte-kobmand af ydelser. I et netv<erk er det
vigtigt, at man onsker at l<ere hinanden at
kende. Man skal interessere sig for hinanden bade personligt og forretningsm<essigt,
ellers d0r netv<erket i 10bet af kort tid.
Business lige nu og her er ikke nok til at binde mennesker sam men, forklarer hun.
Charlotte Junge advarer mod en anden fejl,
som mange begar i netv<erksdannelse.
- Mange tror, at netv<erk fra den forste
dag, man m0des, er et sted, hvor man kan
fa andre til at anbefale en. Det kan og skal
netv<erk simpelthen ikke. Nar vi l<erer hinanden godt at kende, kan vi se ind i vores eget
netv<erk og lave en kvalificeringsproces.
CharlotteJunge uddyber:
- Nar jeg eksempelvis har faet et indgaende
kendskab til, hvad en i mit netv<erk arbejder
med, kan jeg kigge ud i mit eget bagland og
videreformidle, hvem jeg tror, der vii v<ere
interessante for den person at tale med, og
videregive kontakten.
Hun slar fast, at for at vi kan abne vores

personlige netv<erk for hinanden,

skal man

have et s<erdeles godt kendskab til hinanden
i netv<erket.
- Netv<erksgrupper er ikke noget 'ta' selv
bord.' Vi skal kvalificere os til hinandens
tillid. Netv<erk handler ikke om at anbefale,
det handler om at abne dore for andre, nar
det er relevant.
Charlotte Junge har igennem mange ars
arbejde med netv<erk erfaret, at en god netv<erkskontakt maske f0rst opstar i tredje,
fJerde, femte kontaktled, og ofte kan man
slet ikke spore tilbage, hvor netv<erkskontakten opstod.
- Netv<erksreferencer opstar mange gange,
nar man slet ikke selv er tilstede. Sad an er
det at have et godt netv<erk; det arbejder for
en.
Opdragelse
For at skabe den rigtige kultur i et netv<erk,
mener Charlotte Junge, at netv<erket skal
hj<elpes pa vej.
- Lad os nu dele viden, v<ere gode til at sige,
hvad vi kan, og hvad vi har brug for. Vi skal
v<ere interesseret i hinanden og give hinanden sparring, viden og information og abne
vores kontaktnet for hinanden, nar og hvor
vi finder det relevant, og maske derude kan
vi sa generere business.
Hun understreger, at netv<erk med en mangfoldighed af store og sma virksomheder -

gerne fra forskellige brancher - er dem, opnar storst succes.
Charlotte Junge giver ikke meget formange netv<erk reklamerer med, hvac v<erket har omsat for i indev<erende ar.
Hun giver intet for business-netv<ek, det eneste, man vii, er at handle med anden.
- Vi kan ikke leve af at klippe hinanVi kommer til at udsulte hinanden -

=

hvem 0nsker sig tilbage til datidens I
Netv<erk kr<ever at man overholder
~ 7'
etiske spilleregler, og man netv<erker ikkehinanden, bare fordi man bytter ydelser.;;
hun fast.
Charlotte Junge bliver ofte spurgt,
for man skal ad sa mange omveje, hv ikke bare handle los med hinanden mec samme.
- Netv<erk handler om sympati og tilli bruger man sit netv<erk rigtigt, kan de "i'
flere kunder pa den lange bane, svarer 1-_

