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Pri analiziranju mreženja vam je lahko v pomoč tudi metaforično razmišljanje o
»lovljenju z mrežo«. Pri tem si je treba odgovoriti na naslednja vprašanja:

1. Kako oblikovati mrežo, ki bo ustrezala vašemu namenu?
Ribiči uporabljajo veliko različnih mrež, na primer:
i. kitajske mreže: na trdno ogrodje vodoravno nameščene
mreže, ki jih periodično spuščajo v vodo;
ii. zabodna mreža: velike mreže, ki zaradi uteži, pričvrščenih
na rob mreže, v vodi visijo navpično;
iii. mreže na drogovih: mreže, ki so po obliki prilagojene za
lovljenje lososov v rekah ali tekočih delih morja; ribe se med
plavanjem zapletejo v mreže, napete med drogovi, pritrjenimi
v tla;
iv. trislojna mreža: troslojne mreže, pri katerih je notranja
plast redkeje tkana kot zunanji dve;
v. vlečne mreže: velike mreže koničaste oblike, ki jih vlečejo
po morskem dnu.
2. Uporabljate eno samo vrsto mreže ali več različnih?
3. Kako široka je vaša mreža? Ali uporabljate celotno površino
mreže – tudi njene robove? Se na primer povezujete tudi z
ljudmi, ki vam niso tako blizu, vendar v vašem življenju
vseeno lahko igrajo pomembno vlogo?
4. Malcom Gladweell (v knjigi The Tipping Point) pravi, da so
nekateri ljudje prav rojeni za mreženje – imenuje jih
povezovalci. Lahko najdete kakšnega povezovalca tudi v
svoji mreži ljudi?
5. Pomislite, katere veščine bi z vajo lahko izpopolnili in s tem
izboljšali delovanje mreže? Na primer: ravnodušni klici,
udeležba na dogodkih, ki služijo mreženju. Kako se lahko
učite veščin za tkanje prave mreže?

6. Kakšno vlogo igrajo pri mreženju hrana in zabava /
prireditve?
7. Katere vrednote so v ozadju mreženja? Se vse vrti
okoli vas ali prisluhnete tudi potrebam drugih? Kaj
lahko vi sami prispevate v odnosu? Zapomnite si,
včasih komu veliko pomeni že to, da ga poslušate in
mu pokažete zanimanje.
8. Kako razumete vzdrževanje mreže? Je to nekaj, kar
počnete, ko je mreža že pretrgana, ali se raje
odločate za kakšne preventivne ukrepe? Vedite, da
je pomembno vzdrževati stike z ljudmi in se zanimati
zanje, tudi kadar ne potrebujete njihove pomoči.
9. Kako se metafori, kot sta poučevanje in mentorstvo
povezujeta z mreženjem?
10. Kako vaša mreža prispeva k vašemu ugledu? Je
pomembno le, da imate na koncu navedene ljudi kot
reference? Je mogoče komentarje drugih uporabiti
za oblikovanje priporočilnega pisma?
11. »Če človeku podariš ribo, ga nahraniš za tisti dan. Če
ga naučiš loviti, ga nahraniš do konca življenja.«
Kako lahko mreženje povežete s to zgodbo?
Preoblikujte zgodbo tako, da ji dodate elemente
mreženja.
12. Kako vam lahko pomaga, če delate v skupini? Koliko
različnih načinov medsebojne pomoči lahko
prepoznate?
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