
Netvcerk er Iyst og mod til at dele
If01ge netvcerksradgiver Charlotte Junge kan vi aile lcere at netvcerke.
Dog krcever det mod og villighed til at give noget af sig selv

En erhvervsaktiv, voksen dansker kender i

snit mellem fire- 015femhundrede menne-

sker, hvis bade familie, venner, kollegaer 015

0vrige bekendtskaber taelles med. Et net-

vaerk af den st0rrelse kan indeholde store

ressoureer, 015dem kan vi if01ge netvaerks-

radgiver 015 forfatter Charlotte Junge aile

laere at traekke pa.

- Mange tror, at det er den udadvendte sae/-

gertype, der er bedst til at netvaerke, men

det er faktisk ikke altid tilfaeldet fordi de ma-

ske bliver lidt overfJadiske. En introvert per-

son, der er lidt stille og genert kan sagtens

laere at netvaerke, det vigtigste er nemlig, at

vi finder vores egen personlige netvaerksstil,

siger Charlotte Junge. Som udgangspunkt

mener hun dog, at netvaerkstanken kraever

en vis villighed til at dele sin vi den, kompe-

teneer 015ressoureer.

- I bund og grund handler netvaerk om at
vaere aben overfor andre mennesker, hvis

de har brug for vores viden. Sa netvaerk er

baseret pa tanken om at ville dele, men selv-

fffigelig ogsa med en forventning om, at net-

vaerket sa ogsa er der for mig den dag, jeg

har brug for det siger Charlotte Junge.

At bruge sit netvaerk er if01ge Charlotte

Junge ikke noget, der ligger sa naturligt for

os danskere. Selvom vi generelt er gode til

at hjaelpe hinanden, er mange af os nemlig

mere forbeholdne, nar det kommer til at bede

om hjaelp. Derfor kraever networking if01ge

netvaerksradgiveren en god portion mod.

- Pa den ene side skal man tude sige "Her er

jeg, og jeg har noget viden og nogle kompe-

tenee, som jeg gerne vii dele ud at': Pa den

anden side skal man sa ogsa have modet til

at sige ud i sit netvaerk, at man har brug for

hjaelp, sparring og kontakter. Men hvis man

kan laere sig selv at vaere modig, sa er man

kommet langt i forhold til at vaere netvaerker,

siger Charlotte Junge .•

Charlotte Junge

- Charlotte Junge har siden 2003
undervist i, hvordan man skaber
og bruger netvCErk i sit daglige
arbejde. Hun er desuden forfatter
til to b0ger om netvCErk,senest
"NetvCErk - vejen til male!, ver. 2.0"

- ICESmere pa junge,nu
og netvaerkvejentiimaalet.dk


