Netvcerk ger
dig Iykkelig
Folk med et godt netvaerk er mere Iykkelige end folk, der ikke har. Det siger netvrerksekspert Charlotte Junge, der netop nu er aktuel med en ny bog am netvrerk.

Hvis du tror, at netvalrk handler om, at vi skal skaffe hinanden
nyt job, eller at vi skal udveksle gratis ydelser, sa tager du fejl.
Netvalrk handler om, at vi kan give hinanden sparring, input,
viden og nye kontakter. Med streg under "give". Nar vi giver, far vi
anerkendelse - af os selv og hinanden. Og netop anerkendelse er
ifolge psykologien et he It grundlalggende behov hos mennesket.
. Nar du giver, siger du indirekte til andre, at de kan regne med
dig. Det, at de kan kontakte dig, eller at du kan kontakte dem, bliver derfor noget valrdifuldt. Et godt defineret, mangfoldigt netvalrk giver dig folelsen af at Valre en del af no get storre. Det gor
dig lykkelig, siger forfatter Charlotte Junge, der netop har offentliggjort bogen "Netvalrk - Vejen til malet, version 2.0", som er hendes anden udgivelse om netvalrk.
Regn ikke pa det
Selvfolgelig handler netvalrk ogsa om at fa noget ud af hinanden.
At netvalrke er et langsigtet projekt, som handler om at skabe relationer, hvor man gensidigt anvender hinanden og hinandens
netvalrk over tid. Ikke et cost-benefit-forhold, advarer Charlotte
Junge.
- Et netvalrk handler ikke om, at man skal have no get for noget.
Vi ma ikke Valre beregnende og holde regnskab. Men vi skal vide,
at vi er der for hinanden, hvis der opstar noget relevant, vi kan
dele. En gang om ugen gor jeg f.eks. op, om jeg er kommet i besiddelse af ny information, som nogen i mit netvalrk med fordel kan
vide, siger Charlotte Junge og peger pa det femte af hen des "ti
bud", der handler om, at man ikke ma Valre hinandens tidsrover.
Men kun skal kontakte hinanden, hvis det er relevant.

Pa vej
Bogens centrale budskab er, at netvalrk handler om at hjallpe
hinanden pa vej mod malet. Netvalrk er ikke malet i sig selv, som
ogsa bogens titel slar fast.
- Mange tror fejlagtigt, at de kan sende deres foresporgsel vidt og
bredt ud i netvalrket, hvis de leder efter nyt job, ny medarbejder
eller nye kunder. Det virker ikke. Folk viI gerne hjallpe, men de viI
ikke udnyttes. Og det kan Valre meget gralnseoverskridende at
blive bedt om at ga andres alrinder, siger Charlotte Junge, som af
sam me arsag frarader, at man forsoger at sallge sit produkt
eller sin ydelse i det nalre netvalrk. Det torrer for hurtigt
ud - og folk kober som regel for at Valre flinke ikke fordi de har et reelt behov.
Den smarte netvalrker sporger i stedet
konkret i netvalrket, om nogen kan hjallpe
med at skaffe informationer om jobmuligheder, kontakter in den for et kundeomrade eller profiler pa ansatte i et bestemt
firma. Han eller hun beder altsa om hjallp
til at fa banet vejen til malet. Og det er
her netvalrket, ifolge Charlotte Junge,
abner sig og skaber balredygtige indgange
til potentielle arbejdsgivere, ansatte eller
kunder.

Charlotte Junge, f0dt 1967, er netvcerksekspert og en af de f0rste herhjemme, der arbejdede professionelt
med netvcerk. Forfatteren har selv
oplevet, hvordan netvcerk er vejen til
malet. Da hun pa grund af omstruktureringer mistede sit job sam HRManager pa Morgenavisen
Jyllands- Posten, satte hun sit netvcerk i spil, og det skabte muligheder
i form af hjcelp til at etablere egen
virksomhed: JUNGE - fra tanke til
l0sning. Hun lever bl.a. af at radgive
og holde foredrag am netvcerk, karriereradgivning, bestyrelsesarbejde
og
virksomhedsudviklingsprojekter,
herunder interne netvcerksprocesser.
Bogen Netvcerk - vejen til malet version 2.0 er udgivet pa Junges forlag.

Se mere pa www.junge.nu
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