
HET BEGINT MET 
VERBINDING!

RELATIE 
NETWERK



2PROGRAMS & TOOLS FOR CONNECTION
Succes met klanten en partners?  Het begint met verbinding! 
Leer elkaar echt kennen en help elkaar verder te komen.

Wat wil je bereiken?
Meerwaarde leveren voor je netwerk van klanten en 
relaties. Als jouw klanten en partners succesvoller 
zijn, heb jij ook meer succes.

De uitdaging
Hoe zet je het netwerk van jouw relaties in actie? Hoe zorg 
je ervoor dat iedereen ervaringen, kennis en contacten 
deelt? Want dan ontstaat een echte win-win-win situatie.

Yes! We Connect aanpak 
Door de activatie van het netwerk van relaties komen uitwisselingen 
van ervaringen en contacten tot stand. Ook ontstaan er commerciële 
kansen en zelfs nieuwe samenwerkingen. Al deze resultaten stralen 
af op de initiator van het netwerk.

Maak écht 
het verschil 
met en voor 
je netwerk.



3WAAROM VERBINDING MAKEN?

MAN

Doel Ambitie Purpose

PLAN

magie

functioneel 
contact

elkaar
versterken

elkaar vooruit 
helpen

samen bouwen 
aan droom

Community

Verbonden

Oppervlakkig

De beste samenwerkingen hebben iets magisch. Dat magische gevoel kan ontstaan 
als het op persoonlijk vlak klikt en je ambities en dromen met elkaar deelt.
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Hoe activeer 
je jouw 

netwerk?
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Breng je relaties 
samen. Leer elkaar 

kennen en help 
elkaar verder.
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Yes! We Connect 
helpt organisaties 

hun netwerk in 
verbinding te 

brengen.
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Meld je aan 
voor het event. 
Wat zijn jouw 
interesses en 

drijfveren? 
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Bij aankomst 
ontvangt iedereen 
een persoonlijke 

badge om 
verbinding te 

maken. 
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Je zit in 
een team. 

Met elkaar deel 
je minimaal één 
overeenkomst.
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Vanaf de 
inloop brengen 

de matchmakers 
de kennismaking 

op gang.
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Tijdens de
 kennismakings

ronde leer je jouw 
team op luchtige 

wijze beter 
kennen.
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Netwerkronde. 
Stel je hulpvraag 
binnen je team. 

Waar ben je mee 
bezig? Wat heb je 

nodig?
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Help elkaar 
verder door 

ervaringen en 
contacten uit te 

wisselen.
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Ieders 
persoonlijke 
resultaat: 10 

reacties op jouw 
hulpvraag!
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Zo maak je 
echt het verschil 
met en voor je 

netwerk.



16PRIJSLIJST
YES! WE CONNECT – netwerk programma                  
€ 35 tot € 80 per persoon
afhankelijk van het aantal deelnemers en de keuze van programma onderdelen

Programma onderdelen
• Online vragenlijst
• Maatwerk vragen
• Teamindeling op basis van overeenkomst
• Persoonlijke badges met moodboard, beste matches en lanyard
• Vaste Match Machines of mobiele Match Makers
• Kennismakingsgame plenair, alle teams tegen elkaar
• Netwerkronde met hulpvragen en beantwoorden
• Facilitator op het live event
• Online community building: elkaars profielen en bijdragen inzien, matches ontdekken, coffee dates plannen.
• Coffee dates - 3 dadels in verpakking met gespreksteaser
• Management rapportage en bespreking
 
 
 

 
Tarieven zijn exclusief 21% btw

Bel ons om 
direct een 

offerte op maat 
te ontvangen.
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