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GRATIS, TOEGANKELIJK EN BINNEN HANDBEREIK

Geen mens is een eiland, in zichzelf besloten;
elk mens is een stukje continent, deel van het vasteland.
Als een kluit aarde wegspoelt in zee, krimpt Europa,
of als een klip wegspoelt,
of het huis van je naaste of dat van jou.
Elk sterfgeval neemt iets van mij weg, omdat ik deel uitmaak van de mensheid;
vraag daarom nooit voor wie de doodsklok luidt; zij luidt voor jou.
  John Donne, uit Meditatie XVII, 1621

Iedere ondernemer, manager, leerkracht, werknemer en leerling heeft ze. Ze maken de 
groei van je bedrijf mogelijk, ze maken het je team mogelijk om meer te bereiken, ze 
helpen je leerlingen het werk te vinden waar ze energie van krijgen. Ze ondersteunen jou 
bij het vinden van je volgende baan. Je kunt hun waarde niet in euro’s uitdrukken en je 
kunt er gratis gebruik van maken.

Ik heb het over verbindingen. Om precies te zijn, over de verbindingen die je hebt met  
de mensen die je kent. 

Je kunt hun namen vinden in je smartphone, op je LinkedIn-pagina, je Instagrampagina 
en op Facebook. Sommigen ken je je hele leven lang, anderen ken je pas sinds kort. 
Misschien heb je ze bij de kassa ontmoet in de supermarkt, of tijdens een borrel. 
Misschien leerde je ze op een bruiloft kennen, of is een vriendschap ontstaan uit een 
werkrelatie. Het zijn (voormalige) collega’s, vrienden uit het buurtcafé, studiegenoten, 
ga zo maar door. Met sommigen heb je een innige relatie en zie je regelmatig, anderen 
kom je zo af en toe tegen.

Dit boek is voor mensen die hun vrienden en kennissen waarderen en die meer, veel 
meer voor elkaar willen krijgen. Ben je schooldirecteur, loopbaanbegeleider, eigenaar 
van	een	bedrijf,	leider	van	een	non-profit	organisatie,	een	buurtwerker	of	een	manager	in	
een multinationale onderneming? Wil je dat je team meer hulpbronnen krijgt zonder dat 
jij meer geld uitgeeft? Met dit boek wil ik jou helpen ontdekken hoe de verbindingen die 
jij en je team hebben, jullie hulpbronnen zijn. De waarde van deze hulpbronnen is niet in 
geld uit te drukken. Relaties hebben geen geldwaarde. Het betrekken van mensen in de 
dingen die voor jou belangrijk zijn ondersteunt jullie relatie.

Waarom is dit boek nodig, zou je je kunnen afvragen. Is het niet vanzelfsprekend dat je 
anderen bij je projecten betrekt?

Nee en ja. De wereld verandert constant en daarmee ook de manier waarop mensen 
met elkaar in contact komen en contact onderhouden. In Nederland en andere westerse 
landen kwamen mijn generatiegenoten bijvoorbeeld via de kerk, Scouting, sportclubs 
en andere maatschappelijke organisaties als vanzelf in contact met een diversiteit aan 
mensen. Daar waren ontmoetingen met docenten, rechters, secretaresses, ondernemers, 
advocaten, bankmedewerkers, winkeliers en fabriekswerkers vanzelfsprekend. Ouders 
spraken elkaar langs de lijn tijdens de wedstrijd van hun kind. 
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Deze instituties zijn erg veranderd. Minder dan 10 procent van de bevolking gaat 
regelmatig naar de kerk.

1 Het lidmaatschap van maatschappelijke instituties loopt sinds 
de tachtiger jaren van de vorige eeuw gestaag achteruit.

2 Met uitzondering van voetbal, 
kampen sportverenigingen met krimp in hun ledentallen.3

Er is geen wekelijkse, fysieke ontmoetingsruimte voor deze (bijna) verloren instituties in 
de plaats gekomen. Virtuele plekken zijn er wel - sociale media als LinkedIn, Instagram, 
Snapchat, Twitter en Facebook - maar hoe bijzonder deze media ook zijn, het is geen 
vervanging voor de diversiteit en het gemak waarmee mensen met elkaar in contact 
kunnen komen.

4 

Facebook en LinkedIn brengen mensen bij elkaar en je kunt wellicht via een DM (direct 
message) een stageplaats vragen voor je zoon of dochter, maar of dit met hetzelfde 
gemak	en	effect	gebeurt	als	veertig	jaar	geleden	–	juist	omdat	mensen	elkaar	minder	
vaak	zien	–	is	de	vraag.	

Wat	ook	is	veranderd,	is	dat	wij	als	burgers	–	en	als	collega’s	–	minder	gemeen-
schappelijke ervaringen hebben. Neem het gesprek over het nieuws, of over een 
programma op de televisie. Dertig jaar geleden had Nederland twee televisiestations. 
De eerste minuten van de werkdag benutten collega’s om te praten over de uitzendingen 
van de avond daarvoor. Dit was niet zomaar een praatje. Collega’s creëerden op deze 
manier een relatie met elkaar. Het maakte de weg vrij voor een eventuele hulpvraag 
over hun werk.5	Tegenwoordig	zijn	er	honderden	kanalen	en	dan	ook	nog	Netflix	en	
YouTube en veel andere mogelijkheden voor vermaak en ontspanning. Het is redelijk 
onwaarschijnlijk dat je collega’s naar hetzelfde hebben gekeken als jij. Zonder deze 
informele gesprekken moeten collega’s andere manieren zoeken om het vertrouwen op te 
bouwen dat nodig is om hun werk te kunnen doen.
 
Deze twee voorbeelden laten zien dat kansen voor mensen om met elkaar in contact te 
komen, vertrouwen op te bouwen en elkaar te steunen, constant in beweging zijn. 

Dat hoeft nog geen probleem te zijn. Als je weet hoe je contact moet maken en 
‘netwerkvragen’ kunt stellen in een fysieke setting, is het echter niet vanzelfsprekend dat 
je weet hoe je dat kunt doen in de virtuele ruimte. De bedoeling van dit boek is dat het 
een vanzelfsprekendheid wordt, dat je leert hoe jij de mensen die je kent kan betrekken 
bij zaken die voor jou belangrijk zijn, ongeacht de omstandigheden.

Wat wel een probleem is, is dat we allemaal netwerken hebben en hoe jonger je bent hoe 
onwaarschijnlijker het is dat je deze interactieve vaardigheid van huis uit hebt geleerd. 
In dit boek lees je wat er door de eeuwen heen allemaal bereikt is met netwerken. Als je 
niet	weet	hoe	je	mensen	bij	je	projecten	–	bijvoorbeeld	je	‘project’	om	een	stageplek	te	
vinden, of werk, of zelfs een woning, laat staan een goedlopend bedrijf, of succes in je 
werk,	–	kunt	betrekken,	heb	je	een	flinke	achterstand	in	deze	maatschappij.	

1  Zie www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2014/40/kerkbezoek-daalt-vooral-onder-katholieke 

2   Zie Joep de Hart, “Landelijk Verenigd, Grote ledenorganisaties over ontwikkelingen op het 

maatschappelijk middenveld”, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag (2005)

3  ibid 

4  Zie verder pagina 85 - 91

5	 		Lucy	Kellaway,	“The	dedicated	office	chatters	are	being	forced	out”,	Financial	Times	(VK)	april	2,	2017
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Netwerkvaardigheid is een basisvaardigheid. Dat leer je niet op school. Dat leer je 
misschien niet van huis uit. Dit boek leert je om een vaardig en bewust netwerker te 
worden.

Een waarschuwing vooraf: om bekwaamheid te ontwikkelen als ‘netwerker’ heb je lef 
nodig. Je moet namelijk mensen laten weten wat je nodig hebt. Niet iedereen vindt 
dat gemakkelijk. Je moet daarnaast ook bereid zijn in te gaan op de uitnodigingen van 
vrienden en kennissen om iets voor hén te betekenen. Dit is geen boek voor kluizenaars! 

Als je eenmaal meer bedreven bent in het betrekken van je connecties, zul je merken dat 
je projecten gemakkelijker zijn uit te voeren. De mensen in je team zullen elkaar vaker 
om hulp en advies vragen. Je leerlingen zullen hun grenzen steeds verder verleggen bij 
hun zoektocht naar een stageplaats. Het zal een tweede natuur worden om mensen met 
elkaar in verbinding te brengen, puur omdat je nieuwsgierig bent naar de uitkomst van 
de match en graag wilt dat de mensen die je kent in staat zijn hun doelen te bereiken.

Wees niet bang dat het moeilijk zal zijn om de mensen die je kent te betrekken bij zaken 
die voor jou belangrijk zijn. Dat doe je je hele leven al. Je woonplaats, je hobby’s, je sport 
–	daar	ontmoet	je	vrienden	en	kennissen.	Waar	heb	je	je	partner	leren	kennen?	Via	via?	
Hoe heb je je woning gevonden? Geheel via een online zoekmachine of gaf iemand je een 
tip? Is je muzieksmaak zonder invloeden van buiten tot stand gekomen, of heb je uren 
geluisterd naar de muziek van je beste vriend en ben je samen met hem naar concerten 
gegaan?

Je weet dus heel goed hoe netwerken werken. Mijn intentie met dit boek is dat je het 
betrekken van je netwerk niet aan toeval overlaat. Dit boek zal je gereedschap in handen 
geven om ten alle tijden anderen te betrekken, puur omdat jouw doelen hun steun 
verdienen. 

Mensen zeggen zo vaak: “Ik kan anderen niet zomaar vragen om aan mijn werk of 
project bij te dragen. Dat kan ik niet, dat durf ik niet.” Je bent waarschijnlijk bang voor 
een afwijzing. Je hebt zat voorbeelden uit het verleden waarin je mensen iets vroeg en 
dat ze “Nee” hebben gezegd. Je wil liever níets vragen dan nog een keer “Nee” horen. Met 
dit boek ga je leren dat een ”Nee” geen ramp is en dat een “Ja” tot geweldige resultaten 
kan leiden.

Je zult vooral leren dat het net zo gemakkelijk is om je netwerk te betrekken in je werk 
als in privézaken. Je zult ervaren dat het zoeken naar werk, het uitvoeren van een 
project,	het	ontwikkelen	van	je	professionele	expertise	leuker	wordt,	gemakkelijker,	
juist omdát je je vrienden en kennissen erbij hebt betrokken. Je zult zien dat hoe meer je 
mensen betrekt, hoe steviger de relatie met die personen wordt.

Ik nodig je uit het boek te lezen en alle oefeningen te doen. Honderden mensen, in 
Afrika, Europa, Australië en de VS, zijn je voorgegaan. Ik heb workshops gegeven in 
veel uiteenlopende programma’s, programma’s om collega’s beter met elkaar te leren 
communiceren, om bedrijven te laten groeien, om werkzoekenden te ondersteunen, om 
mensenrechten te bevorderen, om fondsenwerving te leren. Het boek is doorspekt met 
hun ervaringen, observaties en overwinningen.

Mijn verhaal: hoe ik een netwerker werd
Ik	ben	geboren	in	Warragul,	een	dorp	in	Australië	met	–	toen	–	7500	inwoners.	 
De verbindingen tussen mensen en instituties bepaalden wie wij voor elkaar waren.
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Mijn familie was mijn basis. Mijn ouders, oudere zus en later mijn broertje woonden 
in een huis dat werd neergezet in een hoek van het heuvelachtige terrein van mijn 
grootouders. Het huis stond eerst in een dorp iets verder op. Mijn grootvader regelde 
dat het in twee delen naar zijn land werd verplaatst. Mijn grootouders woonden aan de 
andere kant van de vallei en mijn overgrootvader woonde in een huisje in hun voortuin. 
Tussen ons in waren onze groentetuinen, het modderige zwembad in de kreek tussen 
de twee hellingen, de beschermende bomen en de dertien koeien die mijn grootouders 
nodig hadden om het schamele inkomen van mijn grootvader, die schooldirecteur was, 
aan te vullen.

In die dagen, nog geen honderd jaar nadat avonturiers ons weelderige regenwoud 
hadden gekapt om de weg te banen voor goudzoekers, was Warragul grotendeels een 
gemeenschap dat leefde van de melkveehouderij. Het dorp voorzag ons in al onze 
basisbehoeften en maatschappelijk vertier. Ons gezin winkelde altijd bij de slagers, 
bakkers, kleding- en schoenenzaken van mensen die lid waren van ons kerkgenootschap, 
de Methodisten. Ik speelde in het tennisteam van de Methodisten, nam met andere 
Methodisten	dansles	in	de	kerkzaal	en	keek	films	met	de	jongvolwassen	groep	van	de	
Methodisten in het drive-in-theater. School en de padvinderij hebben mijn reikwijdte 
van culturele en sociale interacties uitgebreid, maar ‘mijn’ mensen waren de jongens en 
meisjes die bij ‘onze’ kerk hoorden.

We kenden heel veel mensen. Combineer de sportieve vriendinnen en de oude 
schoolvrienden van mijn moeder met de Lions Club, de Rotary, de Junior Kamer van 
Koophandel	en	de	Vrijmetselaars	van	mijn	vader	met	alle	vrienden	van	mijn	oma	–	er	
was altijd iemand in de buurt bij wie we op de thee konden, of hulp konden vragen, of 
troost konden bieden.

Van jongs af aan deed ik elke zaterdagochtend boodschappen met mijn moeder in de 
winkelstraat. Tergend langzaam liepen we van de auto naar de slager, de bakker, de 
kledingwinkel en de fourniturenzaak. Om de haverklap kwamen we een bekende tegen. 
Er was altijd iets te bespreken. Als kind vond ik dit allemaal heel vervelend. 
 
In de loop der jaren leerde ik deze wandeltochten meer waarderen. We zagen de buren 
weinig	–	de	afstanden	waren	te	groot	om	ze	zomaar	te	zien	–	en	ik	vond	het	leuk	om	
mensen tegen te komen. Mijn moeder leerde me ongemerkt de zachte kunst van contact 
maken en contact onderhouden met anderen. Ik begon te luisteren naar de gesprekken. 
Ik hoorde mijn moeder naar de gezondheid van mensen vragen. Soms kreeg ze een 
update van acties die betrekking hadden op een gemeenschappelijk project. 

Mijn moeder geloofde in de kracht van een gemeenschap, in het vermogen van 
mensen om met elkaar een samenleving te vormen waarin iedereen met respect 
wordt behandeld en waarin iedereen kansen krijgt. Ze was betrokken bij een enorme 
hoeveelheid projecten. De gesprekken op straat, tijdens een tenniswedstrijd of na de 
kerkdienst hadden vaak met deze projecten te maken. Het waren de jaren zestig; er was 
nauwelijks telefoonverkeer. Deelnemers aan een project hielden elkaar op de hoogte 
van de vorderingen door met elkaar te praten. Als ze iets nieuws hoorde, zorgde mijn 
moeder dat anderen daarvan op de hoogte werden gebracht. Roddelen deden ze niet; 
conversaties gingen om kennisoverdracht, om creatief naar oplossingen te zoeken, of 
waren van zorgzame aard.

Ik kan niet zeggen dat mijn moeder haar projecten koos ten behoeve van welvaart 
voor haar gezin. Als het goed was voor de gemeenschap, zo was haar redenering, zou 
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het goed zijn voor ons. Toch heeft onze familie ongekend veel baat gehad bij deze 
projecten. Mijn moeder was betrokken bij de totstandkoming van een bejaardenoord 
in ons dorp en zestig jaar later, na de dood van mijn moeder, ging mijn vader daar 
wonen. Ze was lid van een comité dat geld verwierf om een studentenhuis te bouwen 
voor Methodisten-meiden die aan de universiteit van Melbourne gingen studeren. 
Tien jaar later nam ik intrek in dat studentenhuis. Ook hielp ze vanaf 1959 met 
de fondsenwerving voor Mawarra, een school en dagverblijf voor mensen met een 
lichamelijke- of verstandelijke beperking. Mijn nicht van dertig bezoekt Mawarra 
inmiddels al vijftien jaar. 

Hoewel ze haar werk aan de projecten heel serieus nam, had ze ook veel plezier in het 
werk met de comités. Vele handen maken licht werk. Er is veel bereikt en ik durf te 
wedden dat niemand de ervaring had dat het keihard werken was.

Warragul heeft mij mijn plek in de wereld gegeven, een plek waar ik kon spelen en leren, 
waar ik mensen kon leren vertrouwen en, als iemand dat vertrouwen schaadde, kon ik op 
steun rekenen. Mijn dorp heeft me geleerd dat het leuk en eervol is om betrokken te zijn 
bij iets dat groter is dan mijzelf. 

Nederland gaf mij als jongvolwassen lesbische vrouw een plek waar ik vrij was om mijzelf 
te zijn, iets wat niet mogelijk leek in het Australië van toen. Ik kwam naar Nederland 
toen een Duitse politica, die mijn passie voor mensenrechten en milieubescherming 
deelde, mij uitnodigde om een internationale conferentie bij te wonen. Ik had haar leren 
kennen tijdens haar bezoek aan de Australische anti-kernenergiebeweging. Samen met 
honderd gelijkgestemden uit alle delen van de wereld richtten we een internationale 
communicatieorganisatie op voor de anti-kernenergiebeweging. Ik werd gevraagd de 
organisatie te versterken, als journaliste. Amsterdam ontvouwde zich als een stad die 
open stond voor mensen zoals ik. Dat gaf een heerlijk gevoel. Ik kreeg verkering, mijn 
vriendin en ik kregen samen een zoon. Mijn carrière bloeide. 

Na vijfendertig jaar in Amsterdam wilde ik weer het dorpsleven ervaren en verhuisden 
we naar het dorp waar mijn vrouw en ik nu wonen. Hier voel ik me als dorpsmens thuis.

De overeenkomsten tussen jou en mij
Jij en ik delen de ervaring dat we gevormd zijn door de mensen waarmee we verbonden 
waren toen we opgroeiden. Misschien ben je altijd op de plek blijven wonen waar je 
begonnen bent, of woon je op een plek duizenden kilometers daar vandaan. Hoe dan 
ook, je zult ooit in je leven het gevoel hebben gehad ‘thuis’ te zijn, bij ‘jouw’ mensen. Je 
maakt deel uit van een familie, een gemeenschap, een stam. 

Je	hebt	uitsluiting	ervaren,	omdat	‘jouw’	mensen	buitenbeentjes	waren	–	je	behoorde	
bijvoorbeeld niet tot de groep populaire jongens en meisjes. Misschien was jouw 
religieuze gemeenschap anders dan de gangbare religie. Misschien ben je een vrouw in 
een technisch beroep. Ga zo maar door. 

Je hebt ook inclusie ervaren, bijvoorbeeld doordat mensen zoals jij clubs vormen. De ene 
gemeenschap kan er niets mee dat je anders bent, maar voor hen twee anderen die dat 
juist waarderen. Ben je de enige homo op school? Dat is feitelijk zeer onwaarschijnlijk en 
als je lid wordt van de Gender en Seksualiteit Alliantie op school zul je ontdekken dat je 
niet alleen bent. Of je bent gek op techno-muziek en loopt alle festivals af, in Nederland 
en daarbuiten. Door alle mensen die je in de techno-wereld leert kennen, ontdek je dat je 
lid bent van een stam.
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Je familie heb je, je stam vind je
Met al deze ervaring in verbinden en verbonden zijn, heb jij de basis al ruim liggen 
om meester te worden in het betrekken van connecties als hulpbron bij je projecten 
en inspanningen. Je kunt dus de volgende stap nemen in het ontwikkelen van je 
meesterschap	als	verbinder.	Ik	ook.	Want	ook	al	noem	ik	mijzelf	een	netwerkexpert,	
oefening baart kunst.
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JE BENT NIET ALLEEN 

Nu, als je goed luistert
Zal ik je vertellen wat ik weet
Stormwolken verzamelen zich
De wind gaat waaien
Het mensenras lijdt
En ik kan het gekreun horen,
Want niemand,
Echt niemand
Kan het hier alleen maken.
  Maya Angelou, Alone

Niemand, maar dan ook niemand, maakt het hier alleen. En dat hoeft ook niet. Je bent 
omgeven door mensen met wie je verbonden bent. Ze zijn niet moeilijk te vinden. Je 
komt ze tegen op school, op kantoor, aan de telefoon, op feesten en partijen. Dit zijn de 
mensen op wie je een beroep kunt doen bij projecten of activiteiten die belangrijk voor je 
zijn. Als je het durft, kan je ten alle tijden, waar en wanneer het nuttig is, een beroep op 
hen doen. Niet omdat je iets van hen wilt, niet omdat je de relatie wilt ‘gebruiken’ voor 
eigen belang, maar omdat het een uiting van verbondenheid is om elkaar te betrekken in 
activiteiten. 

Het zijn die mensen aan wie je de vraag kunt stellen: 
“Het lukt me niet alleen. Kan jij me helpen?”

En,	als	je	één	specifieke	gedachte	consequent	opzij	zet:	
“Maar ik zou het haar of hem niet durven vragen,” zijn er nóg meer mensen die je 
kunt betrekken bij je projecten. 

Om wat voor projecten en activiteiten heb ik het? Ik noem een paar alledaagse 
voorbeelden van vragen die je aan je connecties stelt:
•  Je werkt aan een taak binnen een project en je collega met veel kennis van zaken loopt 
langs.	“Mag	ik	je	iets	vragen?”	zeg	je.	Je	krijgt	snel	input	en	als	extra	bonus,	input	
vanuit een ander perspectief. Je kunt hierdoor je taak snel afronden. In je eentje, had je 
wellicht nog uren doorgeworsteld.

•  Je moet een paar kratten frisdrank kopen voor het eindfeest van de afdeling. Je hebt 
geen	auto	en	openbaar	vervoer	of	fiets	is	geen	optie.	Je	loopt	naar	een	collega	en	vraagt	
of je haar auto mag lenen.

•  Je	bent	net	verhuisd	en	de	wifi	is	nog	niet	aangesloten.	Om	een	online	seminar	te	
kunnen	volgen	vraag	je	de	buren	of	je	even	gebruik	mag	maken	van	hun	wifi.

•  Je weet dat je contact moet maken met de manager van een andere afdeling om de 
volgende stap in je carrière te maken. Je vraagt mensen van jouw afdeling of zij iemand 
kennen op die afdeling. Een van je collega’s kent inderdaad de manager en is bereid om 
met je te brainstormen over de beste manier de manager te benaderen.

•   Je hebt iemand nodig die je document doorneemt op leesbaarheid en helderheid. Een 
van je kennissen is schrijver van beroep en je vraagt het hem. Dat doet hij graag en 
vraagt	jou	vervolgens	een	net	afgerond	stuk	te	lezen,	puur	omdat	hij	het	fijn	vindt	als	
mensen zijn teksten lezen en van commentaar voorzien.
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Kun jij je voorstellen hoe productief jij of jouw bedrijf of organisatie zal zijn als iedereen 
het lef zou hebben om dit soort vragen te stellen, wanneer en waar dat relevant is? In 
plaats van zelf alle details van alle plannen uit te zoeken en uit te werken, betrek je 
de	kennis	en	ervaring	van	anderen	erbij.	Als	een	collega	veel	weet	van	een	specifiek	
onderwerp,	vraag	je	hem	zijn	advies	–	en	waarschijnlijk	zal	hij	alvast	anticiperen	op	de	
volgende vraag en ook daar suggesties voor doen. De werkplaats wordt communicatief 
en creatief!

Helaas is de werkelijkheid vaak anders. Mensen zijn bang om zelfs eenvoudige dingen 
aan elkaar te vragen. Ze blijven angstvallig op hun eiland zitten en vertellen niemand dat 
ze ergens moeite mee hebben. Ik kom het vaak tegen.
•   Collega’s niet om advies durven vragen. 

 Resultaat: Medewerkers voeren hun taak uit met matige resultaten. De relatie met 
de collega lijdt er onder. De collega kan teleurgesteld zijn dat haar kennis niet benut 
werd en dat de kwaliteit van het project hierdoor matig is. Het is ook goed mogelijk dat 
de sfeer op kantoor verslechtert omdat de collega zich gepasseerd voelt en hoe dan ook 
niet gewaardeerd in het team.

•   Bang te worden veroordeeld omdat ze het antwoord niet weten. Bang dat de collega 
aan wie ze het zouden kunnen vragen het, nu of in de toekomst, tegen hen zal 
gebruiken. 
 Resultaat: Er gebeurt niets waardoor het project vertraging oploopt. Mogelijk gaat 
iemand anders de taak uitvoeren en is iedereen boos op de eerste collega omdat zoveel 
tijd verloren is gegaan aan het project.

•   Bang voor een mogelijk negatieve reactie als: “Nee, daar heb ik geen tijd voor!” Het 
voelt als een afwijzing en ze doen er alles aan om dat te voorkomen. 
 Resultaat:	Niemand	zegt	“nee”	en	niemand	zegt	“ja”.	Er	gebeurt	niets	–	en	als	er	iets	
gebeurt, is er veel tijd overheen gegaan.

Ik heb het over ‘ze’, maar misschien herken je jezelf in een van deze scenario’s? Neem 
me niet kwalijk als wat ik nu zeg bot klinkt, maar waarom doe je dat? Als je jouw 
hulpbronnen	onderbenut,	ben	je	zelf	de	grootste	belemmering	in	je	eigen	succes	–	wat	je	
doel ook is. De kosten zijn hoog: je bent niet doelmatig bezig, je bent afgeleid en vooral 
met jezelf bezig. 

Als je eerlijk bent, wat heb je liever: matige resultaten omdat je het niet aandurft 
om mensen te vragen aan jou of je project bij te dragen, of mogelijk onbekende en 
spannende uitkomsten, doordat je anderen om advies of hulp hebt gevraagd?

Stap over je eigen schaduw heen. Adem diep in. Neem de sprong. Oefen met mensen 
dingen te vragen. Durf gedreven te worden door grote doelen en niet door de angst dat 
er iets ergs zou kunnen gebeuren. Wees klaar om aangenaam verrast te worden door 
onverwachte resultaten die je krijgt als je mensen in je omgeving betrekt bij je taak, 
activiteit of project.
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DEEL 1 

WAT CONNECTIES EN 
ONDERNEMEN MET ELKAAR 
TE MAKEN HEBBEN
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NETWERKEN, TRANSFORMATIE EN HANDEL DOOR DE 
EEUWEN HEEN

“De geschiedenis heeft ons altijd laten zien dat we problemen kunnen oplossen als 
we bij elkaar blijven. Wanneer we ons opsplitsen beginnen we te vechten. Er was 
geen tijd in de geschiedenis waar divisie succes creëert.”
   Jurgen Klöpp, voetbaltrainer Liverpool  

(The Guardian, 23 april 2018)

Het betrekken van mensen die je kent bij activiteiten die voor jou belangrijk zijn is van 
oudsher	een	effectieve	werkmethode.	

Neem het telen van tarwe en andere granen. Aboriginals in de Kakadu-regio van 
het Northern Territory van Australië cultiveerden graan zo’n 25.000 jaar geleden, 
Aboriginals in Cuddie Springs in het westen van New South Wales, deden dat meer 
dan 30.000 jaar geleden.6	Aboriginal	kennis	van	graanproductie	werd	–	vermoedelijk	–	
doorgegeven via songlines, in het uitgestrekte continent van Australië de traditionele 
dragers van kennis, goederen, kunst, nieuws, ideeën, technologie en huwelijkspartners.7 
 
Wetenschappelijk bewijs toont aan dat rond 7500 jaar v. Chr. de tarweteelt verder werd 
verspreid over de rest van de wereld vanuit de Levant (Cyprus, Israël, Jordanië, Libanon, 
Palestina en Syrië).8 De bewoners ontdekten dat ze de zaden konden selecteren van 
grassen die grote graankorrels voortbrachten en hoe er daardoor gemakkelijker kon 
worden geoogst. Door voortdurend de zaden van het beste gras te selecteren, kwam er 
een betrouwbaar gewas tot stand. In Nederland is circa 4500 jaar v. Chr. voor het eerst 
sprake van de verbouw en handel van graan.9 1000 Jaar later begonnen de bouwers van 
de hunebedden in Drenthe met het permanent produceren van koren.10 We weten dat 
tarwe in de lage landen werd verbouwd ten tijde van keizer Karel de Grote, omstreeks 
het jaar 800 n. Chr.

6  Bruce Pascoe, 2018. Dark Emu, Magabala Books.

7	 		Songlines	zou	je	met	‘zangpaden’	kunnen	vertalen:	mensen	gaven	via	liedjes	kennis	door,	van	

stam	naar	stam.	Het	boek	van	Bruce	Chatwin,	The	Songlines,	(1987)	geeft	prachtig	weer	hoe	dit	

gebeurde.

8   Mark Nesbitt,	1999.	“When	and	where	did	domesticated	cereals	first	occur	in	southwest	Asia?”	

in	R.T.J.	Cappers,	and	S.	Bottema	(eds.),	The	Dawn	of	Farming	in	the	Near	East.	Studies	in	

Early	Near	Eastern	Production,	Subsistence,	and	Environment	6,	2002.	Berlin:	ex	oriente.

9  Aldus het Bakkerijmuseum, zie www.bakkerijwiki.nl

10  Bakkerijmuseum, ibid.
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Afbeelding 1. Volle korenaren.

Het verbouwen van tarwe breidde zich in de loop van de Middeleeuwen steeds meer uit 
over Europa en de rest van de wereld. De kennis van het verbouwen, oogsten, gebruiken 
en bewaren, verspreidde zich van buur tot buur, van de Levant naar Europa en Azië.11 
Hoe verder tarwe zich verspreidde, hoe meer manieren men vond om het te gebruiken. 
Gebroken, gepulverd en geplet, tarwe werd en wordt tot veel producten verwerkt, 
waaronder flatbread, gistbrood, scones, couscous, taartbodems, cakes, pasta, koekjes, 
mouten en bier, ontbijtgranen en crackers. Zelfs het restproduct, tarwestro, kreeg in 
Europa een functie. 600 Jaar lang, tot kortgeleden, was tarwestro een veelgebruikt 
dakbedekkingsmateriaal in Europa. Anno 2020 zijn de Chinese, Indiase, Russische, 
Amerikaanse en Franse economieën afhankelijk van de productie van tarwe.12

Verbinding gaat over relaties, niet over eigen gewin 
Het netwerk van mensen dat, door de eeuwen heen, de kennis van het telen van tarwe 
over de wereld heeft verspreid, was een kennisnetwerk. Wellicht was de intentie van elk 
persoon	in	dit	kennisnetwerk	een	mix	van	vrijgevigheid	en	eigenbelang.	Vrijgevigheid	
omdat kennisdelen een menselijke eigenschap is. Eigenbelang omdat de kennis 
geruild kon worden tegen andere waardevolle goederen en diensten. Soms ging het 
delen van kennis vreedzaam. Er zijn ook oorlogen gevoerd om kennis te bemachtigen. 
De kennis werd niet lineair verspreid, integendeel, de communicatielijnen kruisten 
elkaar voortdurend en de elders ontwikkelde kennis, kwam via kennissen en vrienden 
weer terug naar de telers in het oorspronkelijke teeltgebied, de Levant. Kennis 
circuleerde. Het delen van kennis transformeerde levens, gemeenschappen en de tarwe 
zelf. De samenwerking tussen boeren, wetenschappers, verhalenvertellers, bakkers 
en consumenten transformeerde de wereld. Dát is de kracht van verbindingen en 
verbondenheid. 

Als je goed kijkt, zijn er nog veel meer voorbeelden van hoe kennisnetwerken de wereld 
veranderden. Transformatie vond niet alleen plaats om er zakelijk beter van te worden, 
ook omdat mensen graag dingen delen met anderen. Delen is een menselijke eigenschap.

11  Jared M. Diamond, 2013. The World Until Yesterday. Penguin UK

12	 		Bron:	United	Nations.	2012.	Searchable	online	statistical	database	from	the	Food	and	

Agriculture	Division	of	the	United	Nations,	FAOSTAT.
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De Zijderoute
De zijdehandel in de veertiende eeuw spreekt boekdelen over de transformatiekracht 
van verbindingen. De zijde werd in Chang’an in China gemaakt en werd vervoerd naar 
Constantinopel in Turkije, een handelsreis van 7250 kilometer. Er waren ook routes die 
de zijde voerde naar India, Mongolië en Europa. De zogenaamde Zijderoute was geen 
weg op een kaart, het was meer een beweging die de handel in zijde mogelijk maakte: 
een	complexe	interactie	tussen	verkopers,	herbergiers,	entertainers,	soldaten	en	vele	
anderen. Maar weinigen van hen kregen daadwerkelijk een baal zijde in handen, de 
meeste	van	deze	spelers	hebben	nooit	kunnen	genieten	van	het	luxueuze	gevoel	van	zijde	
tegen het lichaam. Niemand uit de keten had dit project, deze beweging, op eigen houtje 
kunnen bedenken, dromen of mogelijk maken. Zelfs de bestelling werd door een netwerk 
van mensen, van koper naar maker verstuurd. 

Het was niet alleen het product zelf dat van hand tot hand ging. Kennis reisde met de 
zijde mee, kennis voor het maken van weer andere producten zoals papier, stijgbeugels 
voor paardrijders en sluisdeuren. Deze kennis reisde langs alle zijtakken van de 
Zijderoute, linksom en rechtsom, vooruit en achteruit. De Zijderoute kende daarnaast 
een uitgebreide uitwisseling van planten en vruchten als sinaasappels (Chinese appels), 
azalea’s, perziken, druivenranken en vijgen. Zelfs religie reisde met de handel mee. 
Het werd allemaal mogelijk gemaakt door het contact dat de ene persoon legde met de 
volgende persoon. Deze succesvolle handelsroute bestond uit een lange opeenstapeling 
van connecties. 

Tarwe veroverde de wereld omdat agrariërs en later wetenschappers beiden het best 
mogelijk product wilden maken en omdat mensen tarweproducten lekker vinden. Zijde 
werd verhandeld vanwege haar schoonheid. Schoonheid en netwerken met liefhebbers 
van schoonheid, vormden de basis voor een andere belangrijke wereldhandel: 
Nederlandse tulpen in de zeventiende eeuw.

Tulpen
Waar	de	zijdehandel	kon	rekenen	op	ontelbare	mensen	die	bereid	waren	figurant	te	zijn	
langs de Zijderoute, waren volgens historica Anne Goldgar13 Nederlandse tulpen meer 
het genot van een kleine groep liefhebbers. De Nederlandse tulpenhandel werd bedreven 
door	een	relatief	gesloten	netwerk	van	individuen	die	een	culturele	en	financiële	elite	
vormden	–	rijke	kooplieden,	tuinders,	winkeliers,	edelen	en	andere	hooggeplaatste	
burgers.	Deze	mensen	deelden	een	filosofie	voor	wat	betreft	schoonheid	en	kenden	
bijzondere	waarde	toe	aan	een	prachtige,	specifieke	bloemsoort.	Alle	bloemen	hebben	
schoonheid in zich, maar de tulp had voor hen kwaliteiten van een zeer bijzondere aard: 
fragiel, broos, vergankelijk, fel van kleur en stijlvol. Kunstenaars die deelnamen aan 
deze waardeketen, vereeuwigden tulpen in stillevens met sierlijke stengels en prachtige 
kleuren, gedrapeerd over imposante en vaak geïmporteerde vazen. Deelnemers aan 
deze economie vermengden vergankelijke schoonheid, kennis en eer met marktwaarde. 
Rond 1637 was de economische waarde van bepaalde bollen zo hoog gestegen dat men 
bereid	was	om	meer	aan	deze	bollen	te	besteden	dan	aan	een	chique	woning	aan	de	
Amsterdamse Herengracht. En toen brak de pleuris uit, of beter gezegd, de builenpest, 
handelaren kwamen niet opdagen en de handel kwam met een enorme dreun tot 
stilstand.

13	 		Anne	Goldgar.	2007.	Tulipmania.	Money,	honor	and	knowledge	in	the	Dutch	Golden	Age.	

Chicago	en	London:	University	of	Chicago	Press.
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Een van mijn favoriete schilderijen uit deze gepassioneerde en innovatieve periode in 
de geschiedenis, is Flowerpiece, te zien in de National Gallery of Victoria, Australië. Als 
jonge vrouw en studente, op zoek naar haar plek in een wereld die door mannen werd 
gedomineerd, was ik blij verrast dit schilderij te ontdekken. Het schilderij werd tot 
1995 toegeschreven aan Rachel Ruysch (1664-1750). Aan opdrachten geen gebrek, deze 
moeder van tien kinderen was een van de weinige vrouwelijke professionele kunstenaars 
in de Gouden Eeuw. Ik zag in het schilderij krachtige vormen, een dans, wulpsheid 
en opnieuw een bewijs dat ook vrouwen een bepalende rol hebben gespeeld in de 
geschiedenis.14

Je hoort vaak een zekere minachting in de manier waarop mensen praten over tulpen in 
de Gouden Eeuw. “Tulpengekte” noemen sommigen het. Mensen waren “door het dolle 
heen”. Op de website van het Rijksmuseum staat zelfs te lezen: “Een nationaal symbool 
van Nederland, de tulp, was in de zeventiende eeuw onderwerp van een rage, die leidde 
tot regelrechte windhandel [zuiver speculatieve handel] … In de jaren dertig van deze 
Gouden	Eeuw	nam	de	populariteit	van	de	tulp	excessieve	vormen	aan.” 15

Maar hoe gek waren ze echt? Het klopt dat er een krach was in 1637, het is waar dat 
bollenhandelaren samen naar beneden tuimelden tijdens de krach. Maar tulpen waren 
geen waan van de dag. Achteraf weten we dat de tulpenliefhebbers van toen slechts 
aan het begin stonden van de tulpeneconomie. Vandaag de dag is deze economie nog 
springlevend, in Nederland en in de wereld. 

Sterker nog, de tulpeneconomie van Nederland blijft groeien. In 2017 werden in 
Nederland	2	miljard	tulpen	geproduceerd,	negen	van	de	tien	voor	de	export.16 De totale 
omzet van de Nederlands tulpenproductie bedraagt volgens de Koninklijke Algemeene 
Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) 300 miljoen euro per jaar17 en dat zal 
stijgen, gezien het feit dat het areaal bloembollen in achttien jaar met 18 procent is 
gegroeid naar meer dan 26 duizend hectare, waarvan de helft tulpenbollenteelt betreft.18

Windhandel? De Nederlandse economie heeft de wind in de zeilen dankzij de handel 
in tulpen. De tulpeneconomie komt niet allen ten goede aan telers en bloemisten, ook 
de Nederlandse toeristische sector gedijt op tulpen. De verkoop van boeken, sjaals, 
skateboards, ansichtkaarten en paraplu’s met afbeeldingen van de schilderijen van 
Ruysch en haar collega’s, leggen de museumwinkels geen windeieren.

14	 		In	zijn	essay	Flowery	borrowings,	notes	on	a	Dutch	still	life	at	the	National	Gallery	of	Victoria	

(1997),	www.ngv.vic.gov.au/essay/flowery-borrowings-notes-on-a-dutch-still-life-at-the-

national-gallery-of-victoria/ schrijft Norbert Middelkoop een overtuigend analyse van de 

schilderij en komst tot de conclusie dat de werkelijke schilder de stijlen van verschillende 

grootheden, inclusief Ruysch, vermengd heeft in deze schilderij. De National Gallery heeft niet 

gereageerd op mijn verzoek om een afbeelding van het schilderij in mijn boek te gebruiken.

15	 		Zie	www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/tijdlijn-nederlandse-geschiedenis/1637-tulpengekte

16	 		Zie	www.nederlandenu.nl/laatste-nieuws/nieuws/2017/01/18/tulpenproductie-naar-2-miljard-stuks

17	 	Zie	www.kavb.nl/themas/thema/?thema=67

18  Zie www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/12/areaal-bloembollen-blijft-groeien
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Netwerken	transformeren	–	ze	maken	dromen	waar,	ze	brengen	groei	en	ontwikkeling.	
Toen een netwerk van mensen in de zeventiende eeuw verliefd werd op tulpen, is 
de Nederlandse economie voor altijd getransformeerd. Ondernemen is betekenis en 
invulling geven aan gemeenschappelijke dromen, samen met andere mensen. Bij zijde 
en tulpen speelde commercie en samen genieten van schoonheid een rol. Bij tarwe ging 
het om voeding en kennisdelen. In jouw onderneming, jouw maatschappelijke beweging, 
jouw missie om iets aan de wereld toe te voegen, heb je, zonder verbindingen met 
anderen, niets meer dan ideeën en hoop. Met de mensen die je kent, en de mensen die zij 
kennen, wordt alles mogelijk.
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BEDRIJFSKUNDE EN NETWERKEN 

“Het is niet ondanks de welwillendheid van de slager, de brouwer of de bakker 
dat we ons diner verwachten, maar vanuit hun eigen belang. We richten onszelf, 
niet op hun menselijkheid, maar op hun eigenliefde, en praten nooit met hen over 
onze eigen behoeften, maar over hun voordelen.”
   Adam Smith, An Inquiry into the Nature  

and	Causes	of	the	Wealth	of	Nations	(1776)

Hoewel netwerken de drijfveren van de economie zijn sinds het begin van menselijke 
interacties, hebben bedrijfskundigen er verrassend weinig mee gedaan.19 De Spaanse 
filosoof	Manuel	Castells	heeft	een	verklaring	voor	dit	gebrek	aan	aandacht.	“Netwerken	
door de geschiedenis heen hadden een groot voordeel én vormden een groot probleem 
ten opzichte van andere vormen van sociale organisatie,” schreef hij in het boek The 
Network	Society	(2005).	“Aan	de	ene	kant	zijn	het	de	meest	toepasbare	en	flexibele	
organisatievormen	en	volgen	ze	daarmee	op	zeer	efficiënte	wijze	de	evolutionaire	weg	
van menselijke sociale arrangementen. Aan de andere kant beschikten netwerken in het 
verleden niet over de middelen en coördinatie om bepaalde taken, of een project van een 
bepaalde omvang, te volbrengen. Aldus waren netwerken, historisch gezien, slechts het 
domein van het privéleven, terwijl de wereld van productie, macht en oorlog het domein 
van grote, verticale organisaties werd; zoals staten, kerken, legers en bedrijven die in 
staat waren om enorme reservoirs van hulpbronnen bijeen te brengen rondom de doelen 
die	een	centrale	autoriteit	definieerde.”20

Met	andere	woorden,	als	de	definitie	van	bedrijfskunde	de	studie	van	gevestigde	
belangen is, dan zijn netwerken niet van belang. Maar bedrijfskunde kan in de 21e 
eeuw niet om netwerken heen. In een kenniseconomie kunnen bedrijven het belang 
van netwerken, zowel de netwerken binnen corporaties als de netwerken waarin de 
corporaties en hun medewerkers participeren, niet langer negeren. Toch duurde het lang 
voordat bedrijfskundigen op het idee kwamen om aandacht aan netwerken te geven.
Sociologen waren hen lang voor. De socioloog Nancy Howell Lee verrichtte in de jaren 
zestig van de vorige eeuw een toonaangevende studie die op niet mis te verstane wijze 
het belang van verbindingen zichtbaar maakte. In de jaren zestig waren abortussen in 
de stad New York illegaal. Gegeven de omstandigheden was het logisch dat een arts die 
bereid was om een veilig abortus uit te voeren daar geen reclame voor maakte. Nancy 
Lee Howell wilde weten hoe het kwam dat vrouwen desalniettemin in staat waren om 
een arts te vinden die bereid was om hun zwangerschap te beëindigen. Ze ontdekte dat 

19     Dit is een van mijn conclusies in mijn dissertatie over de toegevoegde waarde van 

netwerken voor bedrijven. Zie www.workplacepride.org/download/mba_research_by_lin-

pdf/?wpdmdl=4421

20	 		M.	Castells,	and	G.	Cardaso	(eds).	2005.	The	Network	Society;	From	Knowledge	to	Policy.	

Washington,	DC:	Center	for	Transatlantic	Relations.
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de informatie van mond tot mond doorgegeven werd. Wat ze ook zag, is dat vrouwen 
uit families met veel sociale connecties minder moeite hadden om een arts te vinden 
dan vrouwen uit gezinnen met weinig connecties en gesloten gemeenschappen. De 
verschillen waren groot. Vrouwen met veel vrienden en kennissen hadden slechts 
twee gesprekken nodig om een gewillige arts te vinden; vrouwen die in gesloten 
gemeenschappen leefden hadden tot 31 gesprekken nodig.21

Een paar jaar later deed socioloog Mark Granovetter22 verder onderzoek naar hoe 
netwerken werken, nu in verband met het vinden van een baan. Hij onderscheidde twee 
soorten connecties. De een noemt hij sterke banden, de ander zwakke banden. Hij wilde 
uitzoeken of we meer hebben aan sterke of zwakke banden, als het gaat om het vinden 
van	een	baan.	Hij	nam	aan	dat	de	mensen	met	wie	we	sterke	banden	hebben	–	mensen	
met	wie	we	vaak	omgaan	–	meer	gemotiveerd	zijn	om	ons	informatie	te	geven	over	
beschikbare banen. Mensen die we minder vaak zien zullen minder geneigd zijn om ons 
te matsen maar ze beschikken wél over andere informatie. Granovetter interviewde een 
groep mensen en ontdekte het volgende. Van de mensen die hun nieuwe baan hadden 
gevonden via via, dus niet via een advertentie, had slechts 16,7 procent een baan 
gevonden via vrienden, kennissen, familie die zij ten minste twee keer per week zagen. 
Meer dan 55,6 procent van de bronnen van informatie over een baan, waren mensen die 
de werkzoekenden minder dan twee keer per week en meer dan een keer per jaar zagen. 
Meer dan een kwart van de banen werd gevonden door contacten die de werkzoekende 
persoon minder dan eens per jaar tegenkwam. Met andere woorden, koester je goede 
kennis en vergeet vooral niet om mensen die je minder goed kent om hun advies te 
vragen. 

21	 	Nancy	Howell	Lee.	1969.	The	Search	for	an	Abortionist.	Chicago:	University	of	Chicago	Press.

22	 		Zie	Mark	Granovetter	1973,	“The	Strength	of	Weak	Ties”	www.cs.umd.edu/~golbeck/INST633o/

granovetterTies.pdf
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Wie zijn de mensen met wie je een zwakke band hebt? 
Het zijn de mensen die je niet vaak ziet of spreekt. Als je een lijst van je vijf beste 
vrienden maakt, komen mensen met wie je een zwakke band hebt er niet op 
voor. De mensen met wie je een zwakke band hebt zijn mensen die je vertrouwt 
of, op zijn minst, je hebt geen reden om ze te wantrouwen. Het zijn mensen die 
in staat zijn om je aan mensen die je nog niet kent voor te stellen. De gesprekken 
met kennissen van deze mensen verrijken je op een andere manier dan de 
gesprekken met mensen die je heel goed kent en vaak ziet. 

Waar kom je de mensen met wie je een zwakke band hebben tegen?  
Op feestjes, bij vrienden thuis, op sociale media, in de trein en zelfs via  
andere leraren op school.

Hier is een voorbeeld uit mijn schoolpraktijk van wat zwakke banden zijn 
en hoe we ze kunnen inschakelen. Mijn collega Bianca Heynis en ik geven 
trainingen	in	netwerken	maken	en	benutten	–	BackUpNetwerkt!	–	aan	
scholieren. Op een school in Leeuwarden vroegen we studenten om in groepjes 
van vier aan tafel te zitten, met steeds twee Nederlanders en twee Eritreeërs. 
Alle jongeren kenden elkaar van een project om de vluchtelingen thuis te laten 
voelen op die school. Ik stelde de vraag: “Bedenk iets wat je nodig hebt, waar je 
een ander voor nodig hebt”. 

Aan een van de tafels zei een Eritrese jongen: 
“Ik wil geld hebben, want ik wil in het weekend uit kunnen gaan.”
“Wil je een baan?” vroeg een van de meiden bij hem aan tafel. 
“Ja, dat wil ik wel.” 
“Wat voor werk?” vroeg ze door.
“Iets met auto’s,” zei de jongen.
“Mijn oom heeft een garage hier vlakbij. Zal ik hem vragen of hij werk voor je heeft?”
De jongen kende andere Eritrese jongeren en ging voornamelijk met hen om. 
Hij kon ze veel vragen, ze deelden veel van dezelfde kennis en dat is prima. Maar 
het waren de mensen met wie hij een zwakke band had, mensen die andere 
mensen kennen dan de mensen die hij kent, die hem de toegang konden geven 
tot mensen die zijn beste vrienden niet kenden. 

Overigens, er is hier geen sprake van dat het meisje misbruik heeft gemaakt van 
haar relatie met haar oom. Integendeel, ze heeft haar oom betrokken in haar 
leven op een vrijblijvend manier. Op haar vraag of hij werk had voor de jongen, 
kon hij ja of nee zeggen. Hij was ook vrij om zijn vrienden en kennissen te vragen 
of zij werk hadden voor de jongen. 

Sociaal kapitaal en netwerkkunde
“Sociaal kapitaal verwijst naar de sociale netwerken van individuen en al de 
hulpbronnen die ze via deze netwerken kunnen mobiliseren,” volgens het Cultureel 
Woordenboek. “Sociaal kapitaal is niet alleen belangrijk voor de sociale cohesie van de 
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samenleving maar is ook economisch waardevol.” Twee kenmerken van sociaal kapitaal 
zijn vertrouwen en wederkerigheid die, samen, leiden tot uitkomsten die voor beide 
partijen waardevol zijn.23

Twee trends aan het einde van de 20e eeuw maakten de studie van netwerken, 
verbindingen en sociaal kapitaal toegankelijker voor het bedrijfsleven. De eerste werd 
onder meer door de socioloog John Scott aangevoerd. Scott was thuis in de wereld van 
verwantschap en gemeenschapsstructuren. Hij wilde deze begrippen toepassen op de 
manier waarop mensen zich binnen bedrijven gedragen. Hij ontdekte dat er talloze 
verbindingen aanwezig zijn tussen de verschillende werknemers in een bedrijf. Door zijn 
onderzoek heeft hij vast kunnen stellen dat de manier waarop mensen als individuen 
over de organisatie denken, invloed heeft op de hele organisatie. Dit komt doordat de 
netwerken	van	verbindingen	de	positieve	–	of	negatieve	–	meningen	organisatie-breed	
verspreiden. De netwerken dragen de stemming binnen het bedrijf. In bedrijven waar 
mensen makkelijk met elkaar kunnen communiceren over deelaspecten van hun werk 
en positief zijn over het bedrijf, heeft het bedrijf meer kans op succes.24 Zijn advies aan 
bedrijven was om ervoor te zorgen dat de mensen die met elkaar zouden moeten praten 
daadwerkelijk de kans krijgen om met elkaar te praten. Nog beter zou zijn om in kaart 
te brengen wie met wie zou moeten praten en wie met wie praat, om vervolgens een 
strategie te ontwikkelen om de communicatiekloven te dichten.

Een managementteam in de lucht- en ruimtevaartindustrie volgde het advies van 
Scott op door een instrument te ontwikkelen waarmee ze de communicatie tussen 
medewerkers in kaart konden brengen.25 Ze wilde weten wie met wie sprak en waarover. 
Ze wilden daarmee een antwoord krijgen op hun dieperliggende vraag: zijn er voldoende 
verbindingen binnen de organisatie om een product van wereldklasse te kunnen 
realiseren? Het team was tevreden met de resultaten: de communicatienetwerken 
van alle medewerkers werden in kaart gebracht en gevisualiseerd. De leemtes in de 
communicatie kwamen helder in beeld. Ze gingen vervolgens na hoe de leemtes tot 
stand	kwamen.	Het	bleek	dat	sommige	werknemers	geen	natuurlijke	praters	waren	–	
ze deden graag hun werk liever alleen. Of dat sommige mensen anderen meden. Door 
de communicatieleemtes in kaart te brengen is het het managementteam gelukt om 
medewerkers te ondersteunen om de gesprekken te voeren die nodig waren voor het 
succes van het bedrijf.

De tweede trend was het groeiende besef dat innovatie ontstaat wanneer mensen 
die normaal gesproken niet met elkaar communiceren, dat wel gaan doen. Mensen 
die	in	cijfers	denken	–	wiskundigen	bijvoorbeeld	–	spreken	met	gemak	met	elkaar	
en gebruiken technische termen en zelfs grammaticale conventies die eigen zijn aan 
wiskundig discours. Wanneer wiskundigen enthousiast raken over nieuwe ontdekkingen 
en deze met elkaar bespreken kunnen mensen zonder wiskundige kennis het gesprek 
moeilijk volgen. Pas als ze het in ‘gewone’ taal vertalen kunnen mensen die de gewone 
taal spreken deelgenoot worden gemaakt. De onderlinge specialistische verschillen 

23	 		From	E.	Kalfa,	and	M.	Piracha.	2015.	“Social	networks	and	the	labour	market	mismatch.”	IZA	

Discussion	Paper	No.	9493.	Bonn:	IZA.	http://ftp.iza.org/dp9493.pdf.

24  John Scott. 1996. “A Toolkit for Social Analysis.” Acta Sociologica, Vol. 39.

25   S.C. Morton, A.R.J. Dainty, N.D. Burns, N.J. Brookes, and C.J. Backhouse, 2006. “Managing 

relationships	to	improve	performance:	a	case	study	in	the	global	aerospace	industry.”	

International Journal of Production Research, Vol. 44, No. 16, August.
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vallen weg. Als een sociaal wetenschapper in gesprek wil met een wiskundige, moeten 
deze twee mensen vaak veel moeite doen om elkaar te verstaan. Mensen in het 
bedrijfsleven, die het belang van prestatie-indicatoren en meetbaarheid voorop stellen, 
vinden	het	vaak	‘zacht’,	of	‘wollig’	en	‘vaag’–	in	de	woorden	van	een	medestudent	
tijdens	mijn	MBA-studie	–	wanneer	personeelszaken	het	heeft	over	engagement	of	
betrokkenheid. Hoe breng je beide partijen dan bij elkaar, hoe kun je dan samen tot 
nieuwe ontdekkingen te komen?

Een studie van Martijntje Smits is een duidelijk voorbeeld van de innovatie die mogelijk 
is wanneer mensen met verschillende kennis bij elkaar komen om iets nieuws te 
creëren.	Een	interdisciplinaire	onderzoeksgroep	aan	de	Universiteit	van	Twente	kreeg	
onder Smits’ leiding de opdracht om een antwoord te vinden op de volgende vraag: 
“Er is een enorme en steeds groeiende berg van plastic afval. Hoe kan dit afval op een 
constructieve wijze verwerkt worden?”26 De onderzoeksgroep bestond uit chemici, 
milieuwetenschappers,	ingenieurs,	filosofen	en	sociologen.	

De groep moest eerst leren hoe ze, gegeven de verschillende disciplines, kennis 
met elkaar konden delen en naar elkaar konden luisteren. Stel het ongemak van de 
verschillende mensen in het begin voor. Elke deelnemer moest de vraag vertalen 
naar haar of zijn kennisgebied en vervolgens aan de anderen uitleggen wat haar of 
zijn denkproces is in het oplossen van het probleem. Pas als de anderen goed hebben 
geluisterd naar wat, voor de ander, belangrijk informatie is, kunnen ze samen op zoek 
gaan naar die informatie. 

Eenmaal in staat om de vraag van de anderen te begrijpen kwamen nieuwe gesprekken 
tot	stand	en	werden	nieuwe	vragen	gesteld.	Uit	deze	vragen,	die	nooit	mogelijk	waren	
geweest als de onderzoeksgroep bestond uit mensen uit dezelfde discipline, zijn nieuwe 
en	onverwachte	antwoorden	gekomen.	Uiteindelijk	zijn	nieuwe	processen	bedacht	
waaruit	nieuwe	producten	voort	zijn	gekomen	–	denk	aan	straat-	en	parkmeubels	op	
polymere (plastic) basis waar we overal plezier van hebben.

26   Martijntje Smits (ed.). 1996. Polymer Products and Waste Management, A multidisciplinary 

approach.	Utrecht:	Uitgeverij	Jan	van	Arkel.
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Sociaal kapitaal als thema binnen een kaskraker
Als	je	de	film	The	Imitation	Game	hebt	gezien,	herinner	je	je	misschien	de	
cruciale scène waarin plotseling het onderzoeksteam de wind onder de zeilen 
kreeg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, hadden Alan Turing en zijn team 
de opdracht om de Duitse militaire codes te kraken. Deze codes vervormde 
de informatie over de dagelijkse bewegingen van de Duitse troepen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Turing had de beste koppen bij elkaar gebracht: 
wetenschappers, wiskundigen en kruiswoordpuzzelspecialisten. Twee jaar 
lang ploeterde zijn team samen en bouwde ’s werelds eerste computer, in een 
poging het proces van het uitzoeken van de code te versnellen. Maar ze zaten 
muurvast. Ze hadden steeds maar een dag de tijd om de code te kraken, want 
de Duitsers voerden elke dag een nieuwe code in.

Op een avond, na een dag hard werken zonder succes en wetende dat ze de 
volgende dag opnieuw van begin af aan moesten beginnen, brachten Turing 
en zijn collega’s een avond door in een bar op hun militaire basis. Enigszins 
moedeloos babbelden ze met een van de vrouwen die dagelijks de gecodeerde 
berichten onderschepte. Ze beschreef luchtig iets dat ze had opgemerkt over 
haar werk: een soort handtekening binnen een code.

Meer	had	het	team	niet	nodig	om	tot	een	volgend	niveau	te	komen	–	en	om	de	
code te kunnen kraken. 

Tot dan toe hadden Turing en zijn team alleen met elkaar gesproken over hun 
geheime	missie.	Ze	hadden	in	zekere	zin	wonderen	verricht	–	een	computer	
ontworpen!	–	maar	de	code	konden	ze	niet	kraken.	Het	was	in	een	gesprek	met	
iemand buiten hun team dat er iets verschoof. Een gesprek met iemand buiten 
de geijkte groep maakte innovatie mogelijk. 

Netwerken in de context van bedrijfskunde
Sociologen en antropologen hebben het voorwerk gedaan. De oplettende bedrijfskundige 
heeft kunnen zien dat hoe, en wanneer mensen met elkaar communiceren, van invloed 
is op het bedrijfsresultaat. Tot nu toe hebben ze er bar weinig mee gedaan. Daar ga ik 
straks nog verder op in. Maar eerst wil ik aandacht geven aan een woord dat centraal 
staat in gesprekken over verbindingen en sociaal kapitaal en dat is het woord “netwerk”. 
“Netwerk” (zelfstandig naamwoord) en “netwerken” (werkwoord) zijn inmiddels 
modewoorden geworden in de zakelijke wereld. Ze kunnen van alles betekenen. Wat dit 
woord voor jou betekent en wat het voor mij betekent kan heel verschillend zijn. 

Vraag je collega’s wat zij onder die termen verstaan en je krijgt een enorme hoeveelheid 
aan antwoorden. 

Verwarring rondom netwerken
Je zou denken dat het woord ‘netwerk’ altijd heeft bestaan. Het benutten van contacten 
is	tenslotte	van	alle	tijden	–	het	is	bijna	ondenkbaar	dat	iets	ontstaat	zonder	dat	
meerdere	mensen	erbij	betrokken	zijn	–	maar	het	woord	netwerk	zoals	het	tegenwoordig	
wordt gebruikt is pas ontstaan in 1959. Als een beschrijving van menselijke interacties 
is het woord voor het eerst gebruikt door de antropoloog J.A. Barnes, in een studie 
van de organisatie van gemeenschappen op een Noors eiland. Veel onderzoekers 
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namen het woord over maar er zijn veel wetenschappelijke discussies over wat de 
definitie	is	van	een	(sociaal)	netwerk.	Door	sociale	experimenten	als	de	Six	degrees	of	
separation (Millgram) en het werk van Professor Mark Granovetter over zwakke banden 
en werk, heeft het woord de populaire verbeelding geraakt en heeft het woord een plek in 
onze taal gekregen. 

Netwerken als werkwoord is van nog recenter datum. Hiervoor mogen we een 
marketingman uit de telecommunicatie in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
dankbaar zijn. Bill Lewis werkte eerder bij IBM en daar werden computers met 
elkaar in contact gebracht. Lewis gebruikte het woord networking om een multi-level 
verkoop- en marketingstrategie te beschrijven. Kort daarna kwam er een zogenaamde 
netwerkindustrie op gang, waarin netwerkgoeroes een markt van ondernemers 
aanboorden. Netwerkbijeenkomsten werden populair onder ondernemers en werden 
verkocht als de kans om je volgende klant te ontmoeten. Om goed te kunnen netwerken, 
vertellen de auteurs van de boeken die als warme broodjes over de toonbank vliegen, 
moet je op de juiste manier een hand drukken, altijd pepermuntjes bij de hand houden, 
oogcontact houden en vooral niet te lang in gesprek met een persoon blijven want dat is 
zonde van de tijd.

Vroeger was er altijd een borrel na een conferentie maar vanaf de 21e eeuw werd  
dat een netwerkmogelijkheid genoemd.

En op scholen gaat de ontwikkeling door. Netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd 
om	scholieren	in	gesprek	te	brengen	met	bedrijven	–	met	mensen	die	ze	niet	kennen,	
met wie ze geen relatie hebben en die ze mogelijk nooit meer zullen zien. Zoals ik 
hiervoor al aangaf, een netwerk is geen eenmalig gebeuren. Noem het dan liever een 
bedrijvenbezoek, of iets dergelijks.

Vieze smaak?
Voor sommige mensen laat netwerken een vieze smaak achter. “Ik wil niet smoezen,” 
heb ik vaak gehoord. Of, je wilt je kennissen toch niet voor je eigen gewin ‘gebruiken’.  
Of zoals een kennis uit mijn dorp zei over haar bezoek aan een netwerkbijeenkomst;  
”En dan loop ik op iemand af en net als ik mezelf wil voorstellen, loopt hij door.  
Wat doe ik verkeerd?” 

Definitie van netwerken
Je	kunt	online	heel	veel	definities	van	netwerken	vinden.	Hier	zijn	er	een	paar:
•			Vacaturesites	definiëren	netwerken	(werkwoord)	als	mensen	leren	kennen	die	je	

kunnen helpen in de verschillende fases van je carrière.27 
•   Zakelijk netwerken wordt uitgelegd als het gebruik maken van je zakelijke en 

persoonlijke connecties om jou steeds te voorzien van opdrachten.28

•   In de wereld van internet, zijn netwerken de verbindingen tussen twee of meer 
computers met als doel gegevens te delen.29

27  Zie www.monster.ie/career-advice/article/the-art-of-networking

28	 	Zie	www.entrepreneur.com/article/196758

29	 	Zie	www.en.wikiversity.org/wiki/IC3/Network_Fundamentals
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Wat	deze	definities	gemeen	hebben,	is	het	idee	dat	netwerken	iets	of	iemand	met	iets	
of	iemand	anders	verbindt.	Maar	geen	van	deze	definities	benoemt	wat	netwerken	als	
bronnen van mogelijkheden kunnen zijn. Ze missen het feit dat een groep, organisatie of 
individu, deel uitmaakt van een reeks verschillende relaties waarbij Arno en Bernhard 
verwant	zijn,	en	dat	ze	beiden	Carola	kennen	maar	dat	alleen	Arno	Dominique	kent	en	
in	staat	is	om	Bernhard	aan	Dominique	voor	te	stellen,	mocht	dat	nuttig	zijn.	Voor	mij	
is het spannende van netwerken dat de verbindingen die een persoon op een bepaald 
moment heeft, slechts het begin is van een reeks nieuwe. Alle huidige en toekomstige 
verbindingen geven toegang tot een wereld vol mogelijkheden. Mensen zijn bronnen van 
mogelijkheden. 

Professor	Thomas	Maak	definieerde	het	woord	netwerk	toen	hij	hoogleraar	Leiderschap	
en Verantwoordelijkheid was aan de ESADE Business School in Barcelona. Volgens hem 
is een netwerk “een duurzame uitwisseling tussen organisaties, individuen en groepen” 
(2007).	De	kern	van	deze	eenvoudige	en	elegante	definitie	is	het	woord	‘duurzaam’.	Per	
definitie	kan	een	netwerk	geen	eenmalig	contact	zijn.	Een	netwerk	bestaat	in	de	tijd.	
Bedrijven die samenwerken in een keten vormen een netwerk. Collega’s die contact 
hebben en houden, ook nadat ze weggaan bij hun werkgever, vormen een netwerk. 
Ondernemers die regelmatig bijeenkomen om kennis, vaardigheden en ideeën uit te 
wisselen,	zijn	een	netwerk.	De	definitie	van	Maak	erkent	dat	groepen	of	organisaties	
een relatie met een individu kunnen hebben en dat organisaties met elkaar een netwerk 
kunnen	vormen	–	mits	er	sprake	is	van	een	duurzame	uitwisseling.	Fundamenteel	aan	
Maak’s	definitie	is	dat	de	leden	van	het	netwerk	op	een	duurzame	wijze	iets	met	elkaar	
uitwisselen. Een organisatie die zich een netwerk noemt, zonder dat de leden kennis 
of iets anders met elkaar uitwisselen, zou zichzelf mogelijk beter een platform kunnen 
noemen. Of beter nog: ze kunnen activiteiten organiseren waarmee ze daadwerkelijk van 
elkaar leren en daarmee iets nieuws creëren. Wanneer ze deze uitwisseling regelmatig 
uitvoeren worden de organisaties een voedingsbron van ontelbare waarde voor elkaar. 

In	hoeverre	voldoen	de	drie	definities	van	netwerken	aan	de	definitie	van	professor	Maak?

Vacaturesite: “Netwerken is mensen leren kennen die je kunnen helpen in de 
verschillende fases van je carrière.”

Bouwen aan een duurzame uitwisseling? Niet impliciet

Een duurzame uitwisseling onderhouden? Niet impliciet

Kracht van de definitie Zwak

Website voor ondernemers: “Netwerken is het gebruik maken van je zakelijke en 
persoonlijke connecties om je steeds te voorzien van opdrachten.”

Bouwen aan een duurzame uitwisseling? Ja

Een duurzame uitwisseling onderhouden? Nee

Kracht van de definitie Gemiddeld

Website Wikiversity: “Netwerken zijn de verbindingen tussen twee of meer 
computers met als doel het delen van gegevens.”

Bouwen aan een duurzame uitwisseling? Ja

Een duurzame uitwisseling onderhouden? Ja

Kracht van de definitie Niet relevant voor ons als mensen
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De vacaturesite negeert het aspect dat netwerken duurzaam zijn en een uitwisseling.  
De	website	voor	ondernemers	gaat	over	het	eigen	bedrijf	en	negeert	wederkerigheid	–	een	
uitwisseling van kennis en kunde. 

In	dit	boek	gebruik	ik	de	Maak-definitie	van	netwerken.	Ik	doe	dat	omdat	ik	vind	
dat	Maak	in	zijn	definitie	impliciet	de	mogelijkheden	voor	de	toekomst	beschrijft	die	
netwerken ons te bieden hebben. Zoals L.P. Hartley het zo mooi verwoord heeft in zijn 
roman The Go-Between: “Het verleden is een vreemd land; ze doen dingen anders daar.” 
Voor ons als leraren, mensen op zoek naar een nieuwe baan, managers, mensen die voor 
goede doelen werken, ondernemers enzovoorts, wat ons het meest interesseert is wat 
onze netwerken voor ons in de toekomst kunnen betekenen. 

Bedrijfskundigen hebben veel kansen gehad om zich te verdiepen in netwerken; waarom 
wordt er zo weinig mee gedaan? Waarom doen bedrijven er hun voordeel niet mee?

Managementstructuren vormen een belemmering. Managementstructuren die 
afgeleid zijn van het managen van een fabriek, met heldere hiërarchieën en schotten 
tussen de verschillende afdelingen, belemmeren dat mensen binnen een organisatie 
hun kennis en ideeën met elkaar delen. De chief	financial	officer (CFO) zorgt voor 
het	financiële	kapitaal	en	is	verantwoordelijk	voor	de	administratieve,	financiële	en	
risicobeheersingsactiviteiten van het bedrijf. De human resource manager zorgt voor 
het menselijk kapitaal en onderhoudt en verbetert de menselijke hulpbronnen van 
de organisatie door het plannen, implementeren en evalueren van personeelsbeleid, 
programma’s en praktijken. Bedrijven missen een chief	abundance	officer, iemand die 
voor het sociaal kapitaal en de kwaliteit van de netwerken binnen de organisatie zorgt.

Een tweede belemmering is het gebrek aan gereedschap. Er zijn weinig scholen, 
bedrijven of organisaties die hun werknemers of leden het gereedschap aanbieden om 
hun verbindingen binnen en buiten de organisatie optimaal te benutten. Aangeboden 
kansen om netwerken te benutten worden niet gebruikt, puur omdat men niet weet hoe 
een “netwerkmogelijkheid” benut kán worden. In plaats van te delen over zaken waar 
een ander bij betrokken kan worden, praat men over ‘veilige’ onderwerpen en drinken ze 
wat. Veel professionals sluiten zich aan bij een professioneel netwerk, zoals een online 
netwerk van wiskundedocenten, een netwerk van professionele vrouwen, een netwerk 
van ZZP’ers, maar houden hun deelname op een laag en vaak niet-interactief pitje. 
Terwijl er zoveel meer mogelijk is, als ze maar wisten hoe.

Een derde belemmering is dat (het kapitaal van) netwerken niet opgenomen wordt in 
winst- en verliesrekeningen. Er wordt niet bijgehouden hoeveel sociaal kapitaal weglekt 
–	een	lekkage	die	de	organisaties	en	initiatieven	verhindert	in	het	bereiken	van	hun	
doelen. Met het niet benutten van sociaal kapitaal verdwijnen belangrijke kansen om de 
best mogelijk kwaliteit te bieden, om het beste onderwijs te bieden, om de best mogelijke 
producten te creëren. 
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Netwerken kan je op school leren 
Netwerken moet je kunnen leren op school. Dat gebeurt te weinig. Daarom zijn 
er diverse projecten in Nederland die erop gericht zijn werkloze jongeren aan 
werk te helpen. Op sommige plaatsen zijn er zoveel projecten dat de gemeente 
netwerkbijeenkomsten sponsort om de aanbieders met elkaar in contact te 
brengen, om van elkaar te leren. 

Dit zijn allemaal belangrijke projecten, maar het probleem moet eerder worden 
aangepakt. Voordat de jongeren werkloos worden. Jongeren moeten de kans 
krijgen om netwerken te leren op school. Oftewel: om te leren hoe mensen die ze 
kennen bij kunnen dragen aan hun zoektocht naar werk.

Het bouwen en benutten van sociaal kapitaal is een serieuze vaardigheid die 
iedereen nodig heeft. En om het te verkrijgen, moeten jongeren het leren.

Hoe vonden mensen hun baan in de jaren zeventig? Daar deed Granovetter onderzoek 
naar. Het world wide web was toen nog niet uitgevonden. Het was gewoon voor 
mensen om met elkaar te praten. 

27 Jaar later schreef professor Robert Putnam (2000) zijn bekende boek Bowling 
Alone, waaruit blijkt dat mensen (in Westerse culturen) in de jaren sinds de 
Granovetter studies steeds meer losgekoppeld zijn geraakt van familie, vrienden, 
buren en structuren in de samenleving. 

Weer twaalf jaar later schreef professor Sherry Turkle in haar artikel De vlucht 
van het gesprek (2012) dat we “onze conversatie voor verbinding hebben 
opgeofferd	aan	ons	huidige	technologische	universum,	waarbij	we	het	individuele	
vermogen	verliezen	om	deel	te	nemen	aan	reflectieve	één-op-één	gesprekken.	
We hebben deze vervangen door online snippers	of	flarden	van	gesprekken,	
altijd in onze eigen wereld zelfs in het gezelschap van onze partners, kinderen 
en vrienden.” In haar TED-talk van hetzelfde jaar legt ze het verschil tussen 
communicatie en conversatie uit.30	Conversatie	maakt	reflectie	mogelijk	en	
reflectie	is	een	vaardigheid	die	jongeren	moeten	leren.	Daarom	roept	ze	ons	op	
om met elkaar te praten. “Creëer heilige plekken thuis, de keuken, de eetkamer en 
eis ze opnieuw op voor het gesprek. Doe hetzelfde op het werk.”

Technologie zoals het nu gebruikt wordt staat dat in de weg, want jongeren leren 
af hoe ze gesprekken met anderen kunnen voeren.

De	voormalige	Nederlandse	nationale	filosoof,	professor	Marli	Huijer,	stelt31 
dat digitaal contact de illusie geeft dat we dichter bij anderen zijn dan ooit maar 
doordat we de ander niet meer zien, is ons verantwoordelijkheidsgevoel voor de 
ander verminderd. We worden niet gemotiveerd om verantwoordelijk voor elkaar 
te zijn en bij deze afwezigheid van verantwoordelijkheid is elke vorm van sociale 
ontwrichting mogelijk.

30	 		Zie	Turkle’s	TED-talk,	met	Nederlandse	ondertiteling,	“Verbonden,	maar	alleen?”	 

www.ted.com/talks/sherry_turkle_alone_together?language=nl

31	 	Zie:	www.marlihuijer.nl/publications/books
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Wat al dit onderzoek laat zien is dat het vermogen zich met elkaar te verbinden 
gedurende drie generaties sterk is veranderd en zelfs minder is geworden. Scholen 
kunnen er niet meer van op aan dat ouders vaardigheden in sociale interactie, 
zoals het voeren van een gesprek, aan hun kinderen doorgeven. Dit wordt dus een 
taak van scholen. Hoe je het ook wendt of keert, jongeren zullen ooit hun school 
achter zich laten. Het is de taak van de school om te zorgen dat de jongeren klaar 
zijn voor de volgende stap in hun leven. 

Het bouwen en benutten van sociaal kapitaal is een serieuze vaardigheid die 
iedereen nodig heeft. En om het te verkrijgen, moeten jongeren het leren. 

Er is een simpele reden waarom de meeste mensen de aanwezige kansen om mensen 
te betrekken bij activiteiten die voor hen belangrijk zijn, niet pakken. Niet in de 
professionele	omgeving	maar	ook	niet	privé	–	op	feesten,	partijen,	dinertjes	of	tijdens	
het sporten. De reden is dit: ze vertellen mensen niet waar ze mee bezig zijn. Wel op een 
oppervlakkig niveau maar niet op het niveau van de vragen die ze hebben met betrekking 
tot hun werk of project. Wat ze vertellen geeft mensen onvoldoende informatie om 
op een of ander manier aan te haken. Om input van een ander te krijgen moet er een 
aanknopingspunt zijn. Van familie, collegae en vrienden weten de meeste van ons niet 
wat ze weten, wie ze kennen en aan welk deel van onze puzzel zij kunnen bijdragen. We 
geven hen simpelweg de kans niet. 

Ik heb het over zij, maar ik betrap mijzelf er net zo goed op. Ik moet mezelf ertoe 
dwingen, op een feest, om na het ‘gebabbel’ mezelf kwetsbaar op te stellen en mensen te 
vertellen wat me in een project tegenhoudt, wat ontbreekt, wat ik niet weet en wel zou 
willen weten. Als ik het wél doe, zelfs met iemand die ik voor het eerst ontmoet, creëer ik 
een kans waarmee ik een stap in mijn project kan zetten die eerder niet mogelijk was. 

Denkend aan de Zijderoute, zou een baal van zijde duizenden kilometers hebben 
doorkruist als mensen elkaar onderweg de vraag niet hadden gesteld: hoe krijg ik deze 
stof naar het paleis van de Sultan? In alle waarschijnlijkheid werd die vraag aan een 
breed	scala	van	mensen	gesteld,	aan	één	kennis	te	gelijk.	Uiteindelijk	werd	de	klus	
geklaard door de netwerken van netwerken van mensen, van China naar Perzië. 

Technologie is nu anders, het gemak waarmee we ons tussen werelddelen verplaatsen 
is nu anders. Maar wat niet is veranderd, is de kunst je netwerk te betrekken bij zaken 
die voor jou van waarde zijn. Wat houdt die kunst in en kan iedereen het leren? Het 
antwoord	op	het	tweede	deel	van	de	vraag	is	ja,	iedereen	kan	het	leren	–	iedereen	weet	
zelfs al in principe hoe het moet. Voor een antwoord op de eerste vraag nodig ik je uit 
verder te lezen. Daar gaat het volgende deel van dit boek over.
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DEEL 2 

AAN DE SLAG MET 
VERBINDINGEN MAKEN
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VERBINDEN DOE JE MET LICHAAM, VERSTAND EN HART 

“De kleinste ondeelbare menselijke eenheid is niet één, maar twee mensen. Eén is 
fictie.	Uit	dergelijke	bezielde	gemeenschappen,	uit	de	sociale	wereld,	ontspringt	
het menselijk leven. En het toneel.”
  Tony Kushner, Angels	in	America,	Part	Two: 
  Perestoika (New York Theater Communications Group, 1993)

Dit boek gaat over je connecties, wie ze voor jou kunnen zijn en hoe je ze kunt betrekken 
in activiteiten of vraagstukken die voor jou waardevol zijn. In de eerste hoofdstukken 
stond ik uitgebreid stil bij netwerken als een fenomeen dat altijd al heeft bestaan. Ook is 
aandacht gegeven aan wat netwerken allemaal tot stand hebben gebracht. 

Maar wát maakt dat netwerken werken? Hoe is het mogelijk dat mensen bereid zijn 
dingen voor elkaar te doen? Wat zit erachter?

Daar gaat het in dit hoofdstuk over. In dit hoofdstuk kom jij zelf meer aan bod. Je gaat 
oefenen met het in kaart brengen van je netwerk. Oefeningen die erbij helpen dat de 
mensen die je wilt vinden daadwerkelijk binnen jouw bereik komen. Wat je gaat zien 
is dat je nu al voortdurend je netwerk inschakelt en dat jouw netwerk ook jou constant 
betrekt bij zaken die voor hen van belang zijn. Je zult erachter komen dat ‘netwerken’ 
een alledaagse bezigheid is en iets dat wij, mensen, vaak al automatisch doen. Om een 
paar voorbeelden te noemen:
•   Hoe komt het dat jij van een bepaalde muziekstijl houdt? Het is onwaarschijnlijk dat 

je het gehoord hebt en je liefde voor dat soort muziek hebt ontwikkeld zonder dat er 
anderen bij betrokken waren. Vriendschappen of familieleden hebben er ongetwijfeld 
een rol bij gespeeld. 

•   Hoe heb je jouw geliefde ontmoet? Als ik in mijn eigen omgeving kijk zie ik dat 
connecties daarbij een behoorlijke rol hebben gespeeld. De partners van mijn nicht 
en neef in Australië zijn broer en zus. Twee van mijn zwagers in de VS trouwden met 
vrouwen die al vanaf de middelbare school beste vriendinnen waren. Ik heb mijn 
vrouw	–	die	uit	de	VS	komt	–	via	een	gemeenschappelijke	vriendin	leren	kennen	hier	
in Nederland. Cursisten in mijn workshops vertellen dat iets dergelijks regelmatig 
voorkomt in de Arabische wereld. Wij mensen lijken allemaal op elkaar. 

•   Ik wilde graag een tweedehands keyboard van iemand overnemen. Ik laat vrienden en 
familie weten dat ik op zoek ben. Natuurlijk kan ik op Marktplaats zoeken maar ik heb 
liever een keyboard in huis die me aan een bekende doet denken. Binnen een dag krijg 
ik	er	gratis	een	aangeboden,	met	als	toegift	dat	ik	een	excuus	heb	om	een	oude	kennis	
weer op te zoeken.

Het netwerkgesprek komt vaak voor. Herken jij jezelf in dit voorbeeld? Je zit thee te 
drinken met een kennis en je vraagt hoe het gaat. Ze vertelt dat ze heel veel werk heeft op 
dit	moment	en	dat	ze	tijdelijk	ondersteuning	nodig	heeft.	Je	vraagt	wat	ze	specifiek	nodig	
heeft en ze beschrijft wat diegene moet kunnen doen, om haar te ontlasten. Je belooft 
dat je aan haar zult denken als je zo iemand tegenkomt. 
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Ik heb onderzoek gedaan naar netwerken; naar waarom ze werken en waarom ze nuttig 
zijn. Dit onderzoek deed ik als onderdeel van mijn studie bedrijfskunde. Vakliteratuur 
gaf mij een beeld van de waarde van netwerken, namelijk dat ze zowel structurele 
als cognitieve en relationele verbindingen met anderen mogelijk maken. Met andere 
woorden, netwerken maken het mogelijk om contact te leggen met mensen buiten onze 
kringen, om samen kennis te ontwikkelen en om het gevoel te hebben dat we niet alleen 
door het leven gaan. Door ons met anderen te verbinden kunnen we:
•   In verbinding komen met mensen die we niet kennen en waarmee we in contact willen 

zijn (het lichaam > structureel)
•   Begrip ontwikkelen voor hoe dingen werken (het verstand > cognitief)
•   Ervaren dat we deel zijn van iets dat groter is dan onszelf (het hart > relationeel)

In de inheemse culturen van de Andes en in de Amazone worden het intellect en 
het verstand vertegenwoordigd door de adelaar en worden wijsheid en het hart 
vertegenwoordigd door de condor. Volgens de voorspelling van de adelaar en de condor 
bevinden we ons op een belangrijk moment in de geschiedenis, waar de adelaar en de 
condor moeten samenkomen om het voortbestaan van de mensheid veilig te stellen. Met 
andere woorden, het is van belang voor onze toekomst dat we evenredig veel aandacht 
besteden aan het verstand (en het intellectuele vermogen) en het hart (wat we denken 
dat voor de gemeenschap de beste uitkomst is). Hoe ziet dat eruit in het dagelijks leven? 
Dat kan ik het beste uitleggen met een voorbeeld. Stel dat je een teamleider bent. Wat 
prijs je als teamleider aan? Is het belangrijk dat elk van je teamleden ergens in uitblinkt, 
of geef je de voorkeur aan samenwerking om iets te bereiken? Er staat iets op het spel. 
Als jouw medewerkers elkaars’ wijsheid, relaties en verbindingen benutten, is de kans 
dat het team succesvol is vele malen groter dan wanneer iedereen zich puur bezighoudt 
met hun eigen specialisme op hun eigen terrein. Succes is echter niet het enige dat op het 
spel staat: het plezier dat mensen in hun werk ervaren wordt groter wanneer zij weten 
dat ze als mens gewaardeerd worden en niet alleen als werker.

De metafoor van het hart, het verstand en het lichaam gebruik ik om dieper in de wereld 
van netwerken en verbindingen te duiken. Het hart, het verstand en het lichaam werken 
niet onafhankelijk van elkaar. Ze zijn delen van een geheel. De structurele, relationele 
en cognitieve activiteiten van onze netwerken zijn eveneens deel van een geheel en 
beïnvloeden elkaar. De manier waarop we verbinding maken met mensen in ons netwerk 
heeft	een	effect	op	de	structurele,	relationele	en	cognitieve	gezondheid	van	het	netwerk.	

Het lichaam (netwerken hebben een structurele waarde)
Netwerken bieden toegang tot mensen die jij niet kent en die kunnen bijdragen aan het 
succes van jouw organisatie of initiatief. Voor de organisatie als geheel: medewerkers 
die contacten hebben voorbij de grenzen van de organisatie, beschikken over potentiële 
hulpbronnen voor de organisatie. Vanuit het perspectief van een eenheid of afdeling: 
medewerkers die communiceren met andere afdelingen van de organisatie, beschikken 
over potentiële hulpbronnen die het werk van de afdeling kunnen verrijken. Om 
welke contacten gaat het? Het kan echt iedereen zijn en soms zijn het contacten uit 
onverwachte hoek. Een familielid die werkt bij een andere afdeling van hetzelfde bedrijf, 
een teamgenoot met wie een medewerker elke zaterdag sport, een mede-bezoeker van 
een	moskee,	de	ex-vriend	van	de	zus	van	de	ex-vrouw	van	een	collega,	of	haar	voormalige	
teamleider. Kortom, een scala aan mogelijkheden.
Ook binnen mijn eigen netwerk ervaar ik continu de structurele waarde ervan. De afgelopen 
vier jaar organiseerde ik een festival in het dorp waar ik woon en ik ken inmiddels alle 
deelnemers. Het sociaal wijkteam van ons dorp deed mee en met name twee medewerkers 
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heb ik vrij goed leren kennen. Begin 2019 waren er veel verschuivingen in het sociaal 
wijkteam. Sommige medewerkers zijn weg; anderen werken nu in andere wijkteams in 
de buurt. Kortgeleden werd ik gebeld door een statushouder [een statushouder is een 
vluchteling die toestemming heeft om hier in te burgeren] die in het naastgelegen dorp 
woont. Ze heeft hulp nodig en kreeg van haar contactpersoon bij het sociaal wijkteam te 
horen dat ze haar niet kon helpen. De vrouw ging bij kennissen te rade en een van hen 
adviseerde haar om mij te bellen. Voor mij was het duidelijk dat het sociaal wijkteam haar 
op zijn minst moest kunnen helpen voor het maken van een vervolgstap. Ik belde met een 
van de medewerkers die eerst bij ons in het dorp werkte, legde het verhaal uit en vroeg of zij 
toch alsnog iets voor de vrouw kon betekenen. Mijn kennis heeft het probleem opnieuw ter 
sprake gebracht bij haar collega en de vrouw wordt nu geholpen. De statushouder heeft mijn 
contacten kunnen benutten om de hulp te krijgen die ze nodig had.

Zwakke banden
Voor haar hulpvraag heef de statushouder gebruik gemaakt van haar zwakke banden, 
zoals Granovetter (van het onderzoek naar werkzoekenden en hun sociaal kapitaal) ze 
noemt. De vrouw vroeg wellicht een andere statushouders om raad en die persoon kende 
mij. Zo kwam de hulp, via een ander, tot stand. Granovetter gebruikte vier elementen om 
de kracht van een band te meten. Hoeveel tijd je met iemand doorbrengt, de emotionele 
intensiteit van de relatie, de intimiteit en de bereidheid om, wederzijds, diensten voor 
elkaar uit te voeren. Banden zijn sterk, zwak of afwezig. Zwakke banden heb je met 
mensen die je minder vaak ziet, minder intiem mee bent en waar je denkt iets meer moeite 
voor te moeten doen om hen te betrekken bij jouw inspanningen of in je activiteiten. 
Wat hen bijzonder maakt is dat ze zelf weer in verbinding staan met andere mensen, met 
andere kennis en andere informatiestromen dan waar jij direct mee in verbinding staat. 
Deelnemers aan mijn trainingen klagen weleens over de term zwakke banden, het klinkt 
in hun oren als het vellen van een negatief oordeel over de kwaliteit van de relatie. Niets is 
minder	waar,	om	bovenstaande	reden	kunnen	zwakke	banden	juist	extra	waardevol	zijn.

Onderzoekers in de VS hebben het belang van zwakke banden kunnen aantonen bij arme 
gezinnen.32 Kinderen die in arme buurten leven ervaren armoede thuis, in hun buurt en 
op school. Een gemeente in Maryland besloot sociale woningen te bouwen midden in een 
gebied	waar	veel	rijkdom	was	–	en	veel	goede	scholen.	Deze	kinderen	deden	het	in	hun	
nieuwe wijk gemiddeld veel beter op school dan de kinderen die in de arme wijken waren 
gebleven. De onderzoekers stellen dat jongeren uit arme gezinnen meer dan alleen een 
goede school nodig hebben, om het net zo goed te kunnen doen als de kinderen van rijke 
families. Ze moeten ook de kans krijgen om in restaurants te eten, op schoolreis te gaan, 
van aanbod te kunnen genieten waar de rijkere kinderen ook van genieten. Als er kosten 
aan verbonden zijn is dit niet eenvoudig, maar als een school in staat is om bijvoorbeeld 
schoolreizen kosteloos aan te bieden betekent dit voor jongeren een kans om belangrijke 
ervaringen op te doen en om vriendschappen op te bouwen met leeftijdsgenoten met 
wie ze anders niet snel in contact zouden komen. Zo krijgen jongeren uit arme gezinnen 
toegang tot nieuwe mogelijkheden, nieuwe mensen en daardoor wellicht een baan die 
aansluit bij hun ambitie. 

Ook in Nederland zijn er buurten waar jongeren opgroeien met minder kansen 
doordat ze minder contact hebben met mensen met veel zwakke banden. Daarom 
is het belangrijk dat jongeren ook hier op school leren hoe contacten te leggen met 

32   Zie www.blogs.cornell.edu/info2040/2015/09/11/the-strength-of-weak-ties-for-children-in-poverty
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mensen buiten hun binnenste kring. Netwerkles is inmiddels een onderdeel van 
loopbaanbegeleiding; dit is heel goed. Wat minder goed is, is dat het vaak wordt ingevuld 
met	het	maken	van	contacten	met	onbekenden	–	het	job	finder	site model (“Netwerken 
is mensen leren kennen die je kunnen helpen in de verschillende fases van je carrière”). 
Daarom pleit ik ervoor dat jongeren leren netwerken op de manier die professor Maak 
beschrijft, als een duurzame uitwisseling tussen organisaties, individuen en groepen. 
Netwerkkunde zou een verplicht vak op scholen moeten zijn, alleen al om te voorkomen 
dat rijke, Nederlandse jongeren altijd meer kansen hebben dan arme jongeren, met of 
zonder migratie achtergrond. Dat dit besef groeit bewijst het Rapport van de Inspectie 
van Onderwijs waarin zij Netwerkkunde als vak aanbeveelt in De Staat van het 
Onderwijs 2019.33

Mensen met zwakke banden geven toegang tot andere netwerken en andere 
informatie. Voor een werkzoekende geldt, hoe meer mensen met zwakke banden ze 
kennen, hoe beter. 

Door dit boek heen vind je verschillende oefeningen om jouw vaardigheid in het 
bouwen en benutten van je netwerk in de praktijk te brengen. Het zijn oefeningen die ik 
ook in mijn workshops gebruik. Trek een paar minuten uit voor onderstaande oefening, 
dan wordt het pas waardevol. 

Oefening 1: Wie ken je?
1.    Neem een groot vel papier en schrijf de namen op van alle mensen die je regelmatig 

spreekt.	Je	kunt	ze	in	categorieën	indelen	–	de	namen	van	collega’s	van	school,	van	
je sportclub, de kerk, familie, eet club, enz. (zie het Werkblad Netwerkkaart in dit 
boek).

2.   Schrijf naast de naam van elke persoon zijn of haar relatie met jou – vader, tante, 
schoolvriend,	collega,	ex-collega,	enz.

3.			Schrijf	daarnaast	iets	dat	hen	bijzonder	maakt,	zoals	hun	expertise,	waar	ze	werken,	
welke verbinding zij kunnen leggen enz.

We komen terug op deze lijst.

33   “Het zou goed zijn als instellingen tijdens de begeleiding van studenten bij het vinden van 

een stageplaats rekening houden met de lastigere uitgangspositie van sommige studenten. 

Dat	kan	door	bijvoorbeeld	extra	in	te	zetten	op	het	ontwikkelen	van	netwerkcompetenties	

en sollicitatievaardigheden.” www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/

documenten/rapporten/2019/04/10/rapport-de-staat-van-het-onderwijs-2019/

Rapport+De+Staat+van+het+Onderwijs+2019+.pdf
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Net een bos tulpen: allemaal verschillend
Het is geen wonder dat bedrijfskundigen geen raad weten met netwerken en zwakke 
banden. Mensen veranderen voortdurend van baan, van woonplaats, van hobby. De 
mensen	die	je	nodig	had	voor	een	project	in	het	verleden	–	het	gemeenteraadslid,	de	
leraar,	de	conciërge,	de	directeur	–	blijven	niet	hun	leven	lang	in	deze	functie.	Een	
voorzitter	vertrekt,	een	sleutelfiguur	gaat	naar	het	buitenland.	Toch	kan	het	gebeuren	
dat je deze mensen nog ergens voor kunt inschakelen, of zij jou. Misschien werken ze 
niet meer op hun oude plek, maar ze kennen daar mensen en kunnen je met hen in 
verbinding brengen. Op hun nieuwe plek kennen zij ook mensen en ook deze contacten 
kunnen voor jou nuttig zijn. Want, mensen ontmoeten áltijd nieuwe mensen. De meeste 
van	ons	zijn	nieuwsgierig	en	willen	iets	meer	weten	over	een	nieuw	contact	–	wat	voor	
werk ze doen, waar ze vandaan komen, waar ze wonen, of ze kinderen hebben. Voordat 
je het weet heb je een beeld van iemand en voel je of er een klik is of niet en je slaat 
de informatie over deze persoon op in je geheugen. Op het moment dat de informatie 
relevant is, bijvoorbeeld als je in gesprek bent met iemand die iets nodig heeft, kan je het 
weer tevoorschijn halen. 

Het hart (netwerken hebben een relationele waarde)
Het is gemakkelijker om projecten en inspanningen uit te voeren met mensen die je 
kent en vertrouwt, dan met vreemden. Dit is zo logisch dat het bijna belachelijk klinkt. 
Je weet wat voor soort vragen je wel en niet kunt stellen. Je weet wat je aan ze hebt 
en wat je niet aan ze moet vragen. Als je informatie wilt hebben over de voortgang 
van een project kost het je geen moeite om even te bellen. In grote organisaties is er 
geen garantie dat mensen elkaar leren kennen en vertrouwen. In kleinere organisaties 
is er geen garantie dat nabijheid tot vertrouwen zal leiden. Voor mensen die nauw 
samenwerken in een organisatiecultuur die het individu boven het collectief promoot, 
kan nabijheid leiden tot wantrouwen. Zonder vertrouwen komen productiviteit en het 
vermogen om grote doelen te bereiken, in gevaar. 

Het	Oxford	English	Dictionary	definieert	vertrouwen	als	het	‘vaste	geloof	in	de	
betrouwbaarheid, waarheid of vaardigheid van iets of iemand’. Dit is erg kort door de 
bocht. Er komt binnen een organisatie veel meer kijken bij het realiseren van vertrouwen 
onder collega’s, dan betrouwbaarheid en vaardigheid alleen. Verwantschap is nodig 
en dat kun je bereiken door het creëren van een relatie. Je creëert een relatie door, 
bijvoorbeeld, te babbelen over iets dat in het nieuws is geweest of te praten over een 
televisieprogramma waar jullie beiden graag naar kijken. Het feit dat de kans steeds 
kleiner wordt dat twee collega’s naar hetzelfde televisieprogramma’s kijken of dat ze hun 
nieuws uit dezelfde bron halen, maakt het moeilijker om tussen neus en lippen door een 
goede werkrelatie tot stand te brengen.
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Een inkomen verwerven door mensen iets te vragen
Tien jaar lang verzorgde Mark Moorman in Het Parool de rubriek ‘Gevonden 
foto’. Moorman was heel nieuwsgierig naar mensen en hun verhalen en had 
bovendien interesse in de ander. In zijn rubriek riep hij lezers op foto’s te 
identificeren	die	hij	op	rommelmarkten,	op	straat,	bij	het	huisvuil	of	waar	 
dan ook had gevonden. Zijn lezers bezorgden hem op hun beurt foto’s die  
zíj hadden gevonden, achter plinten, in plafonds, onder vloeren en op zolders.  
Eén voor één nam Moorman de foto’s en het verhaal erachter op in zijn serie. 

Waarom waren buren, oude schoolvrienden, partners en voormalige geliefden 
bereid om Moormans nieuwsgierigheid naar de persoon op de foto te 
bevredigen? Omdat Moorman bereid was zich in te leven en uit interesse te 
schrijven over deze voor hem onbekende mensen. Als je luistert, als je echt 
interesse hebt, voelen mensen dat aan. Ze vertrouwen je en vertellen veel. Zijn 
verhalen raakten de lezer en zij vertrouwden hun informatie wederom aan hem 
toe.

Als afsluiting van de rubriek werden de beste bijdragen in boekvorm 
uitgebracht. Moorman verdiende zijn geld door het lef te hebben mensen naar 
hun persoonlijke leven te vragen en daar aandachtig naar te luisteren. 

Uiteraard	zijn	er	andere	manieren	om	de	werkrelatie	op	gang	te	helpen.	Je	kunt	praten	
over het weekend of over de vakantie. Toch voelt dat voor veel mensen minder veilig. 
Sommigen vinden dat het de collega’s niets aangaat wat zij in het weekend deden en 
met wie. Dit lijkt allemaal misschien niet zo dramatisch en we kunnen allemaal het idee 
waarderen dat werk en privé gescheiden zijn en elkaar niet mogen hinderen. En toch. 
Collega’s die met elkaar kunnen praten over gebeurtenissen of kwesties waarvan zij 
denken dat ze belangrijk zijn, kunnen ook samen praten over uitdagingen waarmee zij 
worden geconfronteerd in projecten en opdrachten. Ze kunnen gemakkelijker om input, 
advies of zelfs informatie vragen dan collega’s die hun privéleven verbergen. Door te 
delen	wat	belangrijk	voor	je	is,	creëer	je	relaties	met	collega’s	die	je	helpen	effectiever	te	
zijn in je werk.

Het gaat om het kunnen stellen van simpele, voor de hand liggende vragen:
•   Je	bent	taxichauffeur	en	je	wilt	dat	een	collega	voor	je	invalt	bij	een	gewaardeerde	klant	

als je het te druk hebt om hem of haar zelf op te halen;
•  Je bent leraar en je wilt een collega vragen mee te kijken naar nieuw lesmateriaal dat je 

aan het ontwikkelen bent;
•  Je	bent	grafisch	ontwerper	en	je	hebt	feedback	nodig	op	een	concept.	

In alle gevallen zou ik kiezen voor een collega die ik waardeer op basis van de kwaliteit 
van zijn of haar werk én met wie ik een band heb.

Niet iedereen voelt zich veilig genoeg op het werk om privézaken te bespreken met 
collegae. Zo wil 25 procent van de lesbische, homo en biseksuele werknemers in 
Nederland, niet dat hun directe collega’s weten dat ze ‘anders’ zijn.34 In China is dat 

34  Zie www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2012/Niet_te_ver_uit_de_kast.
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45 procent.35 Doordat ze zich niet veilig voelen spenderen ze een enorme hoeveelheid 
energie aan het verbergen van hun geaardheid. In 34 procent van de gevallen maken 
ze	er	werk	van	om	bepaalde	mensen	of	activiteiten	te	ontwijken	op	het	werk	–	wat	in	
veel gevallen betekent dat ze niet volledig als teamlid kunnen functioneren. Volgens 
een onderzoek van PwC in 201836 verbergt in Australië 35 procent van de lesbische 
werknemers hun seksuele geaardheid. IBM, een multinationale onderneming met 
400.000 werknemers, realiseerde zich dat als werknemers tijd en aandacht besteden aan 
het verbergen van hun seksualiteit, zij te weinig tijd overhielden om net zo productief te 
zijn als hun heteroseksuele collegae. Dat was voor IBM een belangrijke drijfveer om zich, 
vanaf 1984 te ontwikkelen als een inclusief bedrijf voor homo’s en lesbiennes. IBM stelt 
dat hun medewerkers beter in staat zijn om samen te werken, ondanks de verschillen. 
Want	zo	zeggen	zij:	“De	diversiteit	aan	standpunten,	achtergronden	en	expertise	maakt	
diepgaande nieuwe oplossingen mogelijk.”37

Hoe meer bekwaam IBM wordt bij het oplossen van problemen met uitsluiting, hoe 
meer het bedrijf haar ervaring deelt met andere bedrijven. Geeft IBM hiermee zijn 
concurrentievoordeel weg? Absoluut niet. Kennis delen opent paden voor andere 
bedrijven, die op hun beurt weer delen met IBM wat zíj weten over het bouwen 
van inclusieve werkplekken. Daarom moedigt IBM haar werknemers aan om 
netwerkbijeenkomsten	bij	te	wonen	van	andere	bedrijven	die	expertise	opbouwen	op	
het gebied van inclusie op de werkplek. Medewerkers brengen voorbeelden van best 
practices mee terug, praktijken die IBM vervolgens zelf kan implementeren.

Vertrouwen	–	een	gevoel	van	verbondenheid	en	bereidheid	om	kennis	te	delen	–	 
doorkruist	sectoren,	afdelingen	en	zelfs	geografische	locaties.	Vertrouwen	is	een	
belangrijk zakelijk bezit voor zowel individuen als bedrijven. Bedrijven ontdekken dat 
geformaliseerde netwerkmogelijkheden binnen bedrijven, hen helpen om werkplekken 
te creëren waar mensen beter zichzelf kunnen zijn en dus beter in staat zijn om hun werk 
te doen.

Zo moedigt Microsoft haar medewerkers aan om deel te nemen aan ten minste 
twee	netwerkgroepen,	bij	voorkeur	een	met	wie	ze	wel	affiniteit	hebben	en	een	met	
wie	ze	weinig	affiniteit	hebben.	En	een	moslima	van	55	kan	actief	worden	in	de	
moslimwerknemersgroep, de vrouwen- en/of de seniorengroep. Ze kan er ook voor 
kiezen lid te worden van de groep blinden en slechtzienden, zelfs als ze dat zelf niet is, of 
van de groep medewerkers afkomstig uit Nieuw-Zeeland, zelfs als ze er nooit is geweest. 
Deze connectiviteit op gebruikelijke en ongebruikelijke terreinen helpt het bedrijf, 
zegt Microsoft, om bruggen tussen werknemers te bouwen en communicatielijnen te 
verbeteren. 

Mensen hebben een natuurlijke neiging om elkaar te vinden. Reken maar dat de Nieuw-
Zeelanders op een Microsoft-kantoor elkaar voor een groot deel al kenden. Een subtiele 
verschuiving vindt plaats wanneer zo’n groep uitgenodigd wordt om een formele 
werkgroep te vormen, belast met het onderzoeken van belemmeringen op de werkplek 
voor hen als groep. Als een informele groep kunnen ze met elkaar praten over een 

35   Zie www.communitybusiness.org/latest-news-publications/creating-inclusive-workplaces-lgbt-

employees-china-resource-guide-employers

36  Zie www.pwc.com.au/publications/where-are-all-the-women.html

37  Zie bijvoorbeeld www.ibm.com/ibm/licensing/
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gedeelde ervaring - bijvoorbeeld dat ze genegeerd worden voor promotie of uitgesloten 
worden van informele evenementen. Als een formeel netwerk helpen ze bij het lokaliseren 
van problemen die voor de meeste mensen anders onzichtbaar zouden blijven. Als formeel 
netwerk hebben ze toestemming om het probleem neer te leggen bij de afdeling die 
daarover gaat. Met andere woorden, de taak van het netwerk is om te signaleren en de 
taak van het bedrijf is om het probleem op te lossen. Als de problemen zich bevinden op 
het gebied van human resource management, kan de HR-afdeling beleid ontwikkelen om 
adequaat	te	reageren	op	toekomstige	incidenten,	of	om	incidenten	te	voorkomen.	

Een	financiële	dienstverlener	in	Nederland	heeft	diverse	formele	netwerken,	waaronder	
het vrouwennetwerk. Door gesprekken onderling was het de vrouwen in dit netwerk 
opgevallen dat voor posities boven een bepaalde loonschaal niet werd geadverteerd. 
De posities werden opgevuld door mannen die werden voorgedragen door mensen 
(managers) op hetzelfde niveau. Deze managers droegen op hun beurt mensen 
voor	nieuwe	posities	op	hun	niveau	voor	–	mensen	die	ze	kenden,	leuk	vonden	en	
vertrouwden. In de praktijk betekende dit dat mannen, vooral mannen voordroegen.38 
Onderzoek van Prof. Dr. Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance 
aan	de	Tilburg	Universiteit,	Prof.	Dr.	Yvonne	Benschop	van	de	Radboud	Universiteit	en	
Esther Mollema, toont aan dat dit eerder regel is dan uitzondering. Door deze gang van 
zaken te benoemen en zichtbaar te maken, kon personeelszaken worden gevraagd met 
trainingen en oplossingen te komen voor deze gender bias. Voor senior posities wordt 
nu geadverteerd, waardoor vrouwen nu meer toegang krijgen tot managementfuncties.39 

Formele	en	informele	netwerken	hebben	niet	per	definitie	een	positieve	uitwerking	voor	
iedereen. Pestkoppen kunnen een informeel netwerk vormen op scholen. De leraren 
van de bovenbouw kunnen andere leraren het leven zuur maken in de lerarenkamer. De 
’mooie meiden’ kunnen een insiders groep vormen die anderen bewust uitsluit en de 
studiebollen kunnen dat ook doen. Mensen vormen bondgenootschappen en we zijn ons 
er vaak niet van bewust, of we doen het juist omdat we ons in een hoek gedreven voelen 
en er iets tegen willen doen. Formele en informele netwerken op de werkplek kunnen een 
cultuur van ’zij’ en ‘wij’ promoten, van insiders en buitenstaanders. Wantrouwen, gebrek 
aan vertrouwen en uitsluiting kunnen hieruit voortkomen. Bedrijven en organisaties die 
goed op de hoogte zijn hoe netwerken werken, ontwikkelen daarom beleid om het positieve 
van netwerken te stimuleren en het negatieve ervan tegen te gaan. 

Vraag je je nu af wat deze voorbeelden van vertrouwen binnen grote bedrijven met jouw 
werk als schooldirecteur of ondernemer te maken heeft? 

Als schooldirecteur of ondernemer wil je dat je school of bedrijf succesvol is. Daarvoor 
zijn relaties en samenwerking belangrijk. Medewerkers zullen bereid zijn om nauw 
samen te werken met een schooldirecteur die zij vertrouwen en zullen de strategie van 
een directeur die ze niet vertrouwen, ondermijnen. Potentiële klanten geven jou een 
opdracht als ze jou kennen, leuk vinden en vertrouwen.

38   Deze mannen deden overigens niets fout. Ze nemen het gedrag dat ze in de speeltuin op de 

lagere school al leerden onbewust over in hun praktijk als manager. Door hen op dit onbewust 

gedrag te wijzen kunnen ze zelf aanpassingen leerden aanbrengen, want wat zij willen is de 

beste persoon voor het werk. 

39	 		Een	leider	van	het	vrouwennetwerk	van	deze	financiële	dienstverlener	heeft	me	dit	verhaal	

toevertrouwd.
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Vertrouwen ontstaat niet zomaar; er gaan veel processen aan vooraf. De gesprekken die 
je voert met personeel, medewerkers of (potentiële) klanten zijn belangrijker dan wat je 
schrijft in je strategiedocumenten. 

Ik observeerde hoe gesprekken mijn keuzes beïnvloeden toen ik me bij de plaatselijke 
ondernemersvereniging aansloot, kort nadat mijn vrouw en ik vanuit de stad naar ons dorp 
verhuisden. In de stad woonden we in een huurwoning; nu hadden we een huis gekocht. 
Als er problemen in en rond het huis zijn, vraagt een huurder de huisbaas de problemen op 
te lossen, een huiseigenaar moet alle problemen zelf oplossen. Ik moest nu zaken regelen 
die ik nog nooit had gedaan, in een dorp waar ik haast niemand kende. De dakgoten 
werden mijn probleem, kapotte ramen ook. Toen de gemeente de straat ophoogde moest 
ik iemand vinden die het ontstane hoogteverschil met onze voortuin kon verhelpen. Ik 
moest zoveel dingen regelen waar ik geen verstand van had. In dat eerste jaar had ik heel 
veel aan de plaatselijke ondernemersvereniging. Ik leerde daar veel mensen kennen en 
ontdekte hoe hartelijk een dorp kan zijn. Ik kon al mijn onbeholpen vragen stellen aan 
diverse ondernemers in de groep. Ze stelden me voor aan vaklui die ik kon inhuren om een 
slot te vervangen, een dakgoot te repareren, de tuin te verhogen of een verstopte gootsteen 
te repareren. Ik vertrouwde de mensen van mijn ondernemersvereniging en wist daardoor 
dat de mensen die zij voorstelden te vertrouwen waren. 

Via	de	ondernemersvereniging	vond	ik	ook	redacteurs,	vertalers,	grafische	vormgevers	
en websitebouwers voor mijn bedrijf. Dat had ik niet in de grote stad. Op een van de 
eerste bijeenkomsten ontmoette ik een enthousiaste vrouw die geen blad voor de mond 
nam toen ik haar mijn zelfgemaakte visitekaart gaf. “O Lin,” zei ze, “dit kan echt niet. 
Iemand die mensen wil verbinden kan echt niet met zo’n kaart aankomen. Ik maak er 
een	voor	jou.”	Sindsdien	verzorgt	ze	de	grafische	vormgeving,	niet	alleen	van	mijn	bedrijf	
maar ook voor projecten waaraan ik werk. 

Het feit dat de ondernemers die ik inhuur lid zijn van de ondernemersvereniging waar ik ook 
lid van ben, is op zichzelf niet voldoende reden om hen te vertrouwen. Het is wel een goed 
begin. Met dit inzicht heb ik, samen met andere ondernemers, het initiatief genomen een 
festival te organiseren met als doel de bewoners van ons dorp in contact te brengen met de 
ondernemers. Het is een krachtig concept en inmiddels vier keer uitgevoerd. Door elkaar te 
leren kennen, ondersteunen we met elkaar de economische duurzaamheid van ons dorp en 
maken het de bewoners gemakkelijker om de goederen en diensten te vinden die ze nodig 
hebben. Het festival biedt ons de mogelijkheid mensen te ontmoeten en namen te geven aan 
gezichten. Het festival biedt bewoners de mogelijkheid om vaklui te vinden die ze kunnen 
vertrouwen en ondernemers de kans om werk dichtbij huis te vinden.

Oefening 2: Wie vertrouw jij? 
Zie jij verschillende gradaties van vertrouwen in de lijst met mensen die je eerder in 
dit hoofdstuk hebt gemaakt? Vertrouw je sommige mensen meer dan anderen? Zijn 
er mensen die je beter zou willen kennen en kun je manieren bedenken om nauwere 
vertrouwensrelaties met hen te ontwikkelen? Als de vraag persoonlijk is die je aan je 
netwerk wilt stellen, wil je ongetwijfeld weten of de persoon met wie je van plan bent te 
spreken, jouw vertrouwen waard is.



Het verstand (netwerken hebben een cognitieve waarde)
Informatie vind je overal maar kennis is moeilijk te verkrijgen. Wat jij weet dat anderen 
niet weten, is onderdeel van jouw meerwaarde als bedrijf, jouw concurrentievoordeel. 
Of je nu een zelfstandig ondernemer bent of deel uitmaakt van een organisatie of bedrijf, 
als je je eigen kennis weet te combineren met de kennis van een ander, zijn de resultaten 
groter dan de som der delen.

Neem het personeel van een school. Elke leraar weet iets dat de andere leraren niet 
weten. Een deel daarvan is voor de hand liggend: de wiskundeleraar weet waarschijnlijk 
meer over wiskunde dan de leraar metaalbewerking. De school betaalt deze leerkrachten 
om deze kennis te hebben en te delen. Soms weten collega’s waar een leraar, naast zijn 
of	haar	vakgebied,	verder	goed	in	is.	Het	kan	zijn	dat	de	tekenleraar	excursies	tot	in	
de kleinste details ontwikkelt en organiseert, of dat de conciërge alle ondernemers in 
de	omgeving	kent.	Sommige	leraren	hebben	verborgen	kennis	–	het	is	onderling	niet	
bekend omdat niemand er ooit naar heeft gevraagd of de leraar heeft er nooit iemand 
over verteld. Zonder dat anderen het weten is het mogelijk dat een taaldocent veel 
weet over omgang met jongeren die een verlies hebben ervaren. Het kan zijn dat de 
leraar economie hier ook veel ervaring mee heeft. Als het nooit ter sprake komt tijdens 
vergaderingen of gesprekken in de personeelskamer, zal deze kennis verborgen blijven. 
Als de taaldocent en de leraar economie elkaar nooit spreken, weten ze het zelfs van 
elkaar niet. En als een van de twee met het idee speelt om op school iets met zijn of haar 
kennis te doen, weten ze niet dat ze een bondgenoot hebben. 

Het is daarom belangrijk dat de school een cultuur van nieuwsgierigheid kweekt, 
waardoor het gewoon is voor leraren om met elkaar te spreken buiten hun eigen 
vakgebied om en buiten de netwerken die uit zichzelf tot stand komen. Dit houdt in 
dat het veilig moet zijn voor leerkrachten om te praten over hun ambities op school. Er 
moet gelegenheid zijn voor gesprekken waar leerkrachten ambities kunnen uitwisselen 
en collega’s met aanvullende kennis zich bij kunnen aansluiten om de ambities te 
realiseren.

Mijn tuin
Mijn vrouw en ik verhuisden naar een dorp omdat we behoefte hadden aan meer 
ruimte om ons heen. Ook wilde ik me kunnen bezighouden met aarde, planten, 
het kweken van groenten en genieten van het resultaat.

Dat was veel gevraagd, aangezien ik helemaal niets afweet van tuineren. Hoe 
ontwerp je een tuin? Geen idee. Wanneer stop je iets in de grond? Geen idee.  
Ik kan erg goed gras uit bloemperken halen en paardenbloemen verwijderen uit 
het gazon. Tot zover strekte mijn kennis van tuinieren.

Ik woon al meer dan dertig jaar in Nederland; tot deze verhuizing woonde ik 
vooral in appartementen op tweehoog. Mijn kennis van tuinieren dateerde uit 
mijn jeugd aan de andere kant van de wereld. Ik had geen keuze: ik moest heel 
veel vragen stellen aan mensen die meer kennis hadden dan ik.

Dankzij de vragen die ik stelde op het moment dat ik antwoorden nodig had, 
zijn mijn (achter)tuinbouwkennis en -vaardigheden inmiddels iets omvangrijker 
geworden. Soms faalde een projectje in de tuin omdat ik niet wist wat ik niet wist 



en dus niet op zoek ging naar een antwoord. 

Mijn eerste gouden tuiniertip kreeg ik tijdens het bezoek van een Engelse 
vriendin. Ze bleek jaren geleden tuinontwerper te zijn geweest. Ze wierp een 
deskundige blik op de rijzende en ondergaande zon en verklaarde dat de beste 
plek voor de groenten de noordzijde van ons terras zou zijn, naast de muur van 
het huis. Met weinig nadenken en zonder enige voorbereiding verwijderde ik 
de	nodige	tegels	uit	het	terras	om	een	groentetuin	van	100	x	200	cm	te	kunnen	
maken. Onder de tegels trof ik zuiver zeezand aan. Ik begon te graven, in de 
verwachting ergens aarde te vinden. Er kwam geen einde aan het zand. Het ging 
maar door, dertig gevulde vuilniszakken lang. 

Ik had als kind veel ervaring met het graven van diepe gaten op het strand en 
begon visioenen te krijgen dat het huis langzaam in het gat zou verdwijnen.

Mijzelf terechtwijzend met de gedachte: ’dit is wat je krijgt als je je 
projectplanningsvaardigheden niet gebruikt,’ deelde ik mijn vrees dat de aarde 
ons huis zou opslokken, op Facebook. Mijn neef, een tuinbouwer, gaf volledige 
instructies hoe een huisinstorting te voorkomen. 

Vervolgens moest ik aarde kopen om het gat mee te vullen. Aarde koop je in 
zakken van twintig liter. Ik ben geen wiskundekampioen en concludeerde dat ik 
niet	wist	hoeveel	zakken	ik	nodig	had	om	een	gat	van	200	x	100	x	50	cm	te	vullen	
en wendde me opnieuw tot mijn netwerk. Het was geruststellend te constateren 
niet de enige te zijn voor wie het een uitdaging bleek om deze berekening te 
maken. Mijn schoonmoeder gaf me uiteindelijk het verlossende antwoord: vijftig 
zakken.

We hadden in die tijd geen auto, dus toen ik de zakken aarde bestelde bij de 
biologische winkel in het dorp, beloonde de eigenaar ons autoloze bestaan door de 
zakken gratis bij ons thuis af te leveren.

Eén ding wat ik wél van tuinieren wist, is dat wormen nuttig zijn. Ze beluchten de 
grond en transformeren plantaardig materiaal in vruchtbare aarde. Mijn vader 
was dol op zijn wormenboerderij, waar schillen en ander rauw plantaardig afval 
uit de keuken tot tuinmest werden omgetoverd. Mijn zwager in Californië heeft 
ook een wormenboerderij en had me geleerd dat wormen goed gedijen op een 
dieet van watermeloenschillen. Wormenthee, de opgevangen plas van wormen, 
zorgt voor een intense en hoogwaardige organische meststof. Een vriendin in 
Amsterdam gaf me een bakje wormen uit haar tuin. De helft kwam te wonen in 
mijn wormenboerderij in onze schuur, de andere helft leidde een goed leven in de 
compostbak. Af en toe stuur ik wormen op vakantie naar de tuin.

Dat eerste jaar heb ik tomaten en pompoenen geplant en gevoerd met verdunde 
wormenthee. Die nazomer aten we vier pompoenen uit eigen tuin. De tomaten 
echter werden nooit rood. Zij gingen van groen naar verrot. Dit was niet de 
glorieuze moestuin waar ik op had gehoopt en waarvan ik had verwacht dat het op 
magische wijze zou groeien.

Toen de zomer voorbij was keek ik vanuit mijn kantoorraam naar wat er nog 
van mijn moestuin over was. Ik zag hoe de zon volop scheen in de tuin van de 
buurman, terwijl onze tuin volledig in de schaduw lag. Dat kwam door onze 
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magnoliaboom en de goudenregen van de andere buren. In alle gesprekken die ik 
had over graven, wormen en composteren, had ik niet gedacht advies te vragen 
over schaduw. De magnoliaboom was niet mooi van vorm en de bloemen waren 
van korte duur. Ik vroeg een buurman de boom weg te halen en gaf het hout 
aan een vriendin met een houtkachel. Het jaar daarop hadden we tomaten in 
overvloed. 

Het was niet alleen nuttig om mensen om advies te vragen. Het gaf me een nieuwe 
connectie en een nieuwe relatie met mijn neef, mijn zwager, de winkelier en 
nieuwe vrienden in het dorp. Gesprekken over tuinieren bleken een geweldige 
manier	om	kennis	te	delen	–	en	te	oefenen	in	vragen	stellen	om	kennis	te	
bundelen.

Een praktijk van kennis bundelen
Elke organisatie, elk bedrijf, hoe klein of groot die ook is, kan kennisdelen mogelijk 
maken. Elke uitwisseling is een kans voor bedrijf of organisatie.

Sommige organisaties zetten formele kennisuitwisselingsprogramma’s op, zoals 
collegiale	toetsing	of	action-learning	sessies.	Anderen	maken	de	koffiekamer	–	de	
ruimte	waar	mensen	uit	de	hele	organisatie	samenkomen	–	tot	een	plek	waar	mensen	
zich op hun gemak voelen om vragen aan collega’s te stellen in de verwachting dat het 
antwoord	of	advies	het	werk	of	project	zal	verrijken.	Een	kort	gesprek	in	de	koffiekamer	
tussen twee collega’s uit verschillende delen van een organisatie kan een formele 
vergadering overbodig maken. In de informele ruimte vloeien ideeën vaak op een speelse 
manier. Door deze informele mogelijkheden nader te onderzoeken kunnen innovatie, 
kostenbesparingen en indien nodig risicomijdend gedrag tot stand komen.

Vergelijk dat met de zomer die ik doorbracht in een fabriek, om geld te verdienen 
tijdens mijn studie. Een van mijn collega’s was belast met tijdsbeheer. Hij noteerde 
elke handeling van mij en de andere fabrieksarbeiders, inclusief hoe vaak we naar het 
toilet gingen en hoe lang onze pauzes waren. Praten met andere fabrieksarbeiders, 
ook	in	de	pauzes,	werd	ontmoedigd.	We	moesten	efficiënt	handelen.	Tijd	is	geld.	Wij	
fabrieksarbeiders werden beschouwd als deel van de inventaris, als machines. Alle 
gedachten	die	wij	zelf	zouden	kunnen	hebben	over	efficiëntie	werden	niet	op	prijs	
gesteld. Er werd niet naar gevraagd. De baas werkte in zijn glazen kooi op de tweede 
verdieping, bij tijd en wijle stond hij op om naar ons te turen. Wat ik deed? Mijn 
taak was het afwikkelen van koperdraad van een spil die iemand anders, een maand 
eerder, op de verkeerde wijze er had op gezet. Ik denk niet dat deze hele partij verkeerd 
gewikkelde koperdraad voorkomen had kunnen worden als de fabrieksarbeiders met 
elkaar van gedachten hadden kunnen wisselen. Het kon ons werkelijk niets schelen 
of de klus koperdraad opwinden was, of koperdraad afwikkelen. Zolang wij maar 
werden betaald. Het bedrijf en de toekomst van het bedrijf interesseerde ons niet. Deze 
onverschilligheid was uiteindelijk een probleem voor het bedrijf. De fabrieksarbeiders 
hadden	kennis	–	van	koperdraad	en	vele	andere	zaken	–	aan	elkaar	kunnen	overdragen	
en daarmee het bedrijf veel tijd en kosten kunnen besparen. In moderne bedrijfskunde 
heet dat ‘engagement’ en bedrijven hebben tegenwoordig manieren gevonden om 
engagement	–	als	hulpbron	voor	het	bedrijf	–	te	meten.
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In de managementtheorie is sprake van concurrentievoordeel wanneer een organisatie in 
staat	is	toegang	te	krijgen	tot	de	voortdurende	kruisbestuiving	van	kennis	–	waaruit	weer	
unieke	kennis	ontstaat	–	en	daar	ook	gebruik	van	maakt.	In	een	commerciële	omgeving	
levert concurrentievoordeel winst op. Een organisatie die voortdurend up-to-date 
kennis ontwikkelt van zaken die voor haar klanten belangrijk zijn, is in het voordeel ten 
opzichte van haar concurrenten. 

Voorbeeld: hoe een non-profit organisatie kennis creëert 
Wageindicator.org	is	een	non-profitorganisatie	die	op	een	bijzondere
manier	waardevolle	kennis	creëert	voor	klanten.	Het	is	een	non-profit	
internetonderneming met websites in meer dan zeventig landen, die allemaal 
werken in de lokale talen van die landen. De onderneming is gestart door een 
ondernemende journaliste die voor een vakbondspublicatie werkte. Ze merkte 
op dat het onmogelijk was om vergelijkende informatie te vinden over lonen 
in de verschillende beroepssectoren. Vakbonden, noch uitzendbureaus en 
overheid beschikten over dergelijke loongegevens, laat staan over eventuele 
loonverschillen tussen mannen en vrouwen.

De journaliste wilde weten wat de kloof was tussen wat mannen en vrouwen 
verdienen, per werksoort. Ze nam contact op met een academicus, een 
onderzoeksspecialiste in het onderwerp gender en werk. De academicus had 
geen cijfermateriaal maar wilde het wel graag hebben. 

De enige mensen met kennis waren de werknemers zelf. De journaliste en 
de onderzoeker bedachten een manier om hen de informatie te laten delen. 
Ze	maakten	een	website	met	enerzijds	een	online	enquête	en	anderzijds	
informatie over inkomen en andere werk-gerelateerde onderwerpen. Als 
beloning	voor	het	invullen	van	de	enquête,	kon	de	bezoeker	haar	of	zijn	loon	
vergelijken met branchegemiddelden. Veel mensen bleken behoefte te hebben 
aan deze informatie en deelden hun eigen inkomensgegevens. Op dit moment 
kunnen mensen in 81 landen via wageindicator.org hun salaris vergelijken met 
dat van vakgenoten. 

Door een innovatieve benadering voor het verzamelen van gegevens kan 
wageindicator.org op een groot aantal informatieleveranciers rekenen. Samen 
produceren zij kennis die van onschatbare waarde is voor miljoenen mensen. 

Wees niet bang om je kennis te delen 
De Ierse toneelschrijver George Bernard Shaw schreef: “Als jij en ik beiden een appel 
hebben en we wisselen deze appels, dan zullen jij en ik nog steeds elk een appel hebben. 
Maar als we beiden een idee hebben en we wisselen deze ideeën uit, dan zal ieder van 
ons twee ideeën hebben.” Als je de tijd neemt om kennis te delen is de kans groot dat 
jouw	project	of	onderneming	er	profijt	van	heeft.

Toen ik mijn bedrijf als netwerkkundige tien jaar geleden begon was een van mijn 
eerste opdrachten om vrouwelijke ondernemers in Oeganda, Ethiopië en Tanzania 
te ondersteunen bij het toetreden tot internationale markten. Dit was in het kader 
van	de	Wereldhandelsorganisatie	(WTO);	mijn	opdrachtgever	was	de	Europese	Unie.	
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Als onderdeel van het project, met de wijze woorden van Shaw in mijn achterhoofd, 
organiseerde ik een workshop met ondernemers en hun (mogelijke) partners in elk van 
de drie landen. Aan de workshop in Oeganda nam een eierboer deel. Ze hoopte ideeën 
uit	de	workshop	te	verzamelen	om	haar	eieren	te	kunnen	exporteren.	Dit	is	haar	verhaal.

Mildred was halverwege de dertig toen ze weduwe werd en kort daarna werkloos. 
Ze had drie schoolgaande kinderen voor wie ze moest zorgen. Ze bezat een koe en ze 
woonden op een stuk land in de buurt van Kampala dat eerst op naam van haar man 
stond en nu door haar zonen werd geërfd. Vrouwen in Oeganda kennen geen erfrecht. 
Door deze erfrechtkwestie kunnen Oegandese vrouwen het land dat zij gebruiken nooit 
als onderpand inzetten om een lening te krijgen. Mildred had dus geen mogelijkheid 
om geld te lenen om een bedrijf te starten. Ze kocht een paar legkippen en liet hen 
rondrennen op het land. Ze verzamelde de eieren en verkocht ze aan vrienden. Als ze er 
geld aan overhield liet ze een paar van de eieren uitbroeden.

Op een goed moment kwam er een supermarkt in de Oegandese hoofdstad, Kampala, 
de allereerste. Mildred pakte haar kans en stelde aan de manager voor dat hij een paar 
dozijn van haar eieren zou verkopen. De manager stond niet heel positief tegenover dit 
voorstel: de eieren waren biologisch en duurder dan de andere eieren op de schappen. 
Achteraf bleek dat deze voorzichtigheid niet nodig was. Mensen kwamen uit alle hoeken 
van Kampala naar de supermarkt voor haar biologische eieren. Binnen de kortste 
tijd was de vraag naar Mildreds eieren zo groot dat ze de hulp van haar buren moest 
inroepen om orders te vullen. De vraag naar haar eieren bleef stijgen. De orders werden 
steeds omvangrijker. 

Mildred slaagde er geruime tijd in om de bestellingen uit te voeren. Ze ging 
meer legkippen houden, steeds meer graan inkopen, zocht en vond steeds meer 
samenwerkingspartners. Toen liep ze tegen een muur op. Ze had de limiet bereikt van 
wat mogelijk bleek. Om verder uit te breiden had ze een banklening nodig. Ze wilde 
eigen graan verbouwen. Daarvoor had ze een irrigatiesysteem nodig want sinds de 
klimaatverandering kon ze niet rekenen op de seizoenen. De bank eiste een onderpand. 
Het enige dat in aanmerking kwam was het stuk land dat zij bezat, maar door de 
erfrechtkwestie in Oeganda was dat voor haar uitgesloten. 

Een van de vragen die ik tijdens een workshop stel is: wat heb je nodig, waar je anderen 
bij nodig hebt? Mildred deelde haar hachelijke situatie met de andere vrouwelijke 
ondernemers in de trainingsworkshop. Eén van de deelnemers had een goede relatie 
met een bankdirecteur. Ze bood aan om samen met Mildred naar de bankdirecteur te 
gaan met het verzoek dat hij haar een lening zou geven, zonder onderpand. Een andere 
deelnemer was landbouwingenieur. Zij bood aan om het irrigatiesysteem te bouwen. 
Een derde deelnemer bood aan Mildred voor te stellen aan iemand die ze kende bij het 
exportagentschap,	want	als	het	haar	lukte	om	een	lening	te	krijgen	zou	haar	bedrijf	
enorm kunnen uitbreiden. Al Mildreds vragen konden worden beantwoord door de 
andere deelnemers in de workshop. Hierdoor kon Mildred zowel haar binnenlandse 
klanten	tevredenstellen	als	haar	exportbedrijf	opzetten.

Zonder de kennis van haar collega’s, vrienden en buren zou ze blijven produceren en 
verkopen op het niveau voordat ze de gewenste lening kon afsluiten bij de bank om 
haar bedrijf te kunnen uitbreiden. Mildred is nu een mentor voor andere vrouwelijke 
ondernemers. Haar kennis van zaken deelt ze graag.
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Muren verwijderen
Mildred had alles gedaan om haar bedrijf succesvol te maken en toen liep ze tegen een 
muur op. Binnen bedrijven en afdelingen komen medewerkers regelmatig muren tegen. 
Ze denken alles te hebben gedaan om hun project naar behoren uit te voeren. Ze weten 
niet wat ze nog meer zouden kunnen doen. 

Soms zijn de muren echte, bestaande constructies die mensen met een bepaald soort 
kennis scheiden van mensen met een ander soort kennis. Soms zijn de muren niets meer 
dan het gebrek aan lef om iets aan een ander te vragen. Eén oorzaak van de muur is taal. 
Mensen van de IT-afdeling, bijvoorbeeld, denken en praten anders dan mensen die de 
politieke lobby voeren. Een tweede oorzaak is de mate waarin mensen van verschillende 
afdelingen of eenheden met elkaar communiceren. Het is gemakkelijker om over een 
muur heen te kijken als je gewend bent om met die mensen te praten, zowel over 
persoonlijke onderwerpen als over het werk. Tijdens deze ongewone gesprekken komen 
mensen op nieuwe ideeën en ervaren ze dat ze het lef hebben om dingen aan elkaar te 
vragen.

Bedrijven en organisaties die zich bekwamen in het omverwerpen van muren tussen 
disciplines, worden behendig. Er is een methodologie uitgevonden, agile (behendig) 
genoemd, die verandering een alledaags onderdeel van het werk maakt. Gebruikers 
van	agile	vormen	gelegenheidsteams	die	aan	specifieke	problemen	werken.	De	teams	
zijn multidisciplinair en betrekken de opdrachtgever, klant en de gebruiker in een 
zogenaamde scrum. Aanvankelijk werd een scrum vooral gebruikt in de ICT-wereld. Het 
is ontwikkeld om het mislukken van kostbare ICT-projecten te voorkomen. Nu wordt 
agile als methodologie gebruikt bij een grote diversiteit aan projecten.

De vier principes van agile zijn:
•   Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
•   Werkende software boven allesomvattende documentatie
•   Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
•   Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Door gebruik te maken van de agile aanpak op een school, zou een mentor (klant) 
kunnen samenwerken met een leraar Nederlands, een leraar houtbewerking, een leraar 
economie en de teammanager van de middenbouw (opdrachtgever) om te kijken hoe alle 
drie de leerkrachten optimale onderwijsresultaten kunnen behalen, in het belang van de 
leerlingen. Zo kunnen zij, bijvoorbeeld, observeren hoe jongeren zich gedragen tijdens 
houtbewerkingslessen en de verkregen inzichten inbrengen in de economielessen. Om 
die behendige uitwisseling te laten plaatsvinden, hebben de leraren formele en informele 
gelegenheden nodig om elkaar te ontmoeten en samen te werken.

Jouw netwerken zijn jouw geheime kracht. Ze geven je relaties, ze laten je bijzondere 
kennis ontwikkelen en ze geven toegang tot mensen die je anders niet zou kunnen 
bereiken.	Het	is	gelukkig	niet	moeilijk	om	expert	te	worden	in	het	benutten	van	je	
connecties om zowel jouw als hun doelen te bereiken. Jouw gesprekken met anderen 
staan daarin centraal. De gesprekken volgen eenvoudige richtlijnen. In het volgende 
hoofdstuk ontdek je wat deze richtlijnen zijn en krijg je gelegenheid om deze gesprekken 
te oefenen. Dit zijn niet de gewone ‘hé, hi hoe gaat het?’ gesprekken. De richtlijnen zijn 
eenvoudig, maar de gesprekken zelf zijn ongebruikelijk. 
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GESPREKSVORMEN DIE VERBINDINGEN VERSTERKEN

“Kennis spreekt, maar wijsheid luistert.”
   Jimi Hendrix,  

gitarist	en	singer-songwriter	(1942-1970)

“Nee, je kunt niet altijd krijgen wat je wilt …
Maar als je het eens probeert, ontdek je dat
Je krijgt wat je nodig hebt.”
   Keith Richards en Mick Jagger,  

The Rolling Stones (1969)

Dit boek gaat over meer voor elkaar krijgen, met meer middelen, door een meester te 
worden in het brengen van jouw connecties naar jouw initiatieven. Krachtig verbonden 
zijn. Dat gebeurt door middel van gesprekken.

De voorgaande hoofdstukken hebben je inzicht gegeven in waarom jouw verbindingen zo 
belangrijk zijn. Je bent gaan inzien dat je netwerk voor je werkt, al vanaf je geboorte. Je 
hebt ontdekt dat belangrijke dingen in het leven, dingen die je vaak als vanzelfsprekend 
beschouwt, voortkomen uit de bereidheid van buren om kennis te delen met weer 
andere buren. Je bent gaan inzien dat de waarde van netwerken ligt in het vermogen 
van mensen om elkaar te ondersteunen, nieuwe kennis met elkaar te produceren, om 
vertrouwen te behouden en om toegang te geven tot mensen en middelen die anders niet 
binnen je bereik liggen.

Je hebt ook gemerkt dat organisaties, bedrijven en scholen onvoldoende gebruik maken 
van de connecties die ieder van ons heeft.
 
In dit hoofdstuk krijg je de gelegenheid te beginnen met het beoefenen van de 
gesprekken die je nodig hebt om je eigen Zijderoute te bereizen. Het begint met het 
hebben van gesprekken die leiden tot het benutten van jouw verbindingen. 

Vijf eenvoudige conversatierichtlijnen
•   Weet wat je nodig hebt.
•   Laat andere mensen weten waar je mee bezig bent.
•   Erken dat jouw doelen in het leven groter zijn dan jezelf.  

Laat andere mensen weten wat je nodig hebt.
•   Erken dat je een hulpbron bent voor andere mensen.
•   Vraag aan de ander hoe je aan hun doelen kunt bijdragen.

De makkelijkste manier om te beginnen met oefenen is om een praktijkvoorbeeld te 
nemen dat nu, voor jou, relevant is. Denk aan een project waar je op dit moment mee 
bezig bent. Er is vast iets in dat project waar het niet loopt zoals je zou willen of waar 
iets ontbreekt waarvoor je iemand anders nodig hebt. Dit komt niet door iets wat je fout 
doet; je zoekt aanvullende kwaliteiten, kennis of nieuwe contacten. Het kan iets kleins 
zijn, of groot. 
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Neem	een	vel	papier	(of	een	memo	op	je	smartphone)	en	schrijf	je	specifieke	behoefte	
op. Formuleer de behoefte zo helder mogelijk. Heb je iemand nodig die je kan helpen 
een strategisch plan te ontwikkelen? Wil je piano leren spelen? Ben je op zoek naar een 
nieuwe baan en wil je dat graag bij jou in de buurt? Heb je iemand nodig die wervend 
kan schrijven in het Arabisch? Maak de beschrijving zo concreet mogelijk. 

Als je onder woorden hebt gebracht wat je op dit moment nodig hebt, kijk er vervolgens 
nog een keer goed naar. Kan je het zelf alleen aan? Doe dat dan. En bedenk iets dat 
groter is dan wat je alleen aankan.

Bijvoorbeeld: Je bent wiskundeleraar en je hebt een zwarte band in de vechtsport. Je 
weet	dat	veel	kinderen	op	school	baat	zouden	hebben	bij	judolessen.	Het	maakt	hen	fitter	
en	sterker	en	het	is	een	extra	uitlaatklep.	Je	zou	zelf	de	lessen	willen	geven	in	je	vrije	tijd	
maar dat zou betekenen dat ook de conciërge langer op school moet blijven en hiervoor 
moet de directie haar goedkeuring geven. Je hebt daarvoor andere leraren nodig die 
voor het idee pleiten en die gesprekken met kinderen voeren om hen enthousiast te 
maken voor de lessen. Mogelijk heb je ook een sponsor nodig voor de kleding en speciale 
judomatten. Dit is absoluut een groter project dan je alleen voor elkaar kunt krijgen. 

Zodra je hebt vastgesteld wat je nodig hebt, kun je beginnen met je zoektocht naar 
mensen die zouden kunnen helpen. Je zou natuurlijk een advertentie kunnen plaatsen, 
op marktplaats zoeken of simpelweg kunnen wachten totdat je iets in de schoot wordt 
geworpen. Maar je kunt ook je collega’s, vrienden en familieleden vragen of zij met je 
willen meedenken. Je netwerk benutten. Ze kunnen nee zeggen en dat is prima. Maar 
het is heel goed mogelijk dat ze het leuk vinden mee te denken en ideeën en contacten 
aandragen. In het geval van de wiskundeleraar, collega’s kunnen aanbieden een goed 
woord te doen bij de directie. 

Ik	raad	je	aan	het	vel	papier	met	je	specifieke	vraag	op	te	vouwen	en	in	je	portemonnee	
of tas te stoppen. Ga door met leven. Ga naar feestjes, speel je sport, ga uit eten met 
vrienden, ga naar je werk, haal de kinderen van school, praat met de andere ouders op 
het schoolplein, zing in je koor, maak je studie af, volg je vrienden op Facebook, woon de 
diensten in de moskee bij. Op zeker moment zijn er mensen in je omgeving die vragen hoe 
het met je gaat. Dit is je kans. Denk aan dat papiertje in je portemonnee en vertel hen waar 
je mee bezig bent. Laat hen weten dat je een project hebt waar je enthousiast over bent.

Wat er dan waarschijnlijk gaat gebeuren is dat de ander zich zal afvragen hoe hij 
of zij aan jouw project kan bijdragen. Zo werken onze hersenen. We leggen altijd 
verbanden met wat we horen en wat we weten. Als iemand je zegt: “Ik heb zin in een 
film	vanavond,”	is	het	waarschijnlijk	dat	jij	hem	vertelt	welke	mooie	film	jij	recent	hebt	
gezien. Het is onwaarschijnlijk dat je zegt: “Leuk om te weten” en het daarbij laat. Het 
is mogelijk dat je zegt: “Laat me weten als je iets leuks hebt gezien, want toevallig wil ik 
morgen zelf naar de bioscoop!” 

Als	je	iemand	laat	weten	wat	je	op	dit	moment	nodig	hebt,	heb	je	een	kans	–	hoe	klein	
die	ook	kan	zijn	–	dat	zij	iemand	kennen	die	jou	verder	kan	helpen.	Jouw	collega’s	
kennen veel mensen. Dat maakt heel veel mogelijk. Om erachter te komen wat mogelijk 
is, moet je anderen laten weten wat je nodig hebt. 
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De volgende richtlijn is belangrijk 
De wereld draait niet om jou. Jouw vriendschappen en relaties gaan niet alleen over 
jouw belang. Jullie hebben beiden belang aan jullie relatie. Verbondenheid is daar 
een aspect van. Net als op elkaar kunnen rekenen en er voor elkaar zijn. Kortom, laat 
weten waar jíj mee bezig bent en vraag de ander waar zíj mee bezig is. Is er iets waar zij 
behoefte aan heeft? Je hebt niet voor niets alle mensen geïnventariseerd die je kent. Zo 
ben je je bewust van de diversiteit van de mensen in je netwerk. Denk je dat iemand in 
jouw netwerk nuttig zou kunnen zijn voor je gesprekspartner? Vraag het hem en breng 
ze desgewenst met elkaar in contact.

Een eigen praktijkvoorbeeld van wat er gebeurt als je een groep 
mensen deze vragen aan elkaar laat stellen:
Veel van mijn opdrachtgevers zijn schooldirecties. Om de educatieve doelen 
van hun school te bereiken, onderzoeken we hoe we door meer samenwerking 
de capaciteiten van leraren kunnen vergroten. Mijn opdrachtgevers willen dat 
collega’s elkaar opzoeken en dat zij vragen aan elkaar durven stellen. In een 
workshopomgeving breng ik leerkrachten uit verschillende delen van de school 
bij elkaar, vaak leraren die in het dagelijks leven weinig met elkaar te maken 
hebben. Ik vraag de leraren een project te noemen waar ze andere mensen bij 
nodig hebben. Vervolgens kijken we naar wie, binnen de groep, de school of de 
gemeenschap om de school heen, beschikt over eigenschappen of middelen die 
nodig zijn voor de genoemde behoefte. Een leraar heeft lef en eerlijkheid nodig 
om te erkennen dat hij soms buiten de school moet zoeken naar de middelen die 
hij nodig heeft om zijn ambities te kunnen bereiken. 

De werkelijkheid is dat leraren veel nodig hebben. Er is altijd meer dat gedaan zou 
kunnen	worden	en	nooit	genoeg	budget.	Gelukkig	is	extra	budget	niet	altijd	nodig,	
als	leraren	hun	menselijke	hulpbronnen	–	hun	netwerken	–	weten	te	benutten.

Tijdens een van deze sessies deelde een leraar een briljant idee. Hij liep er  
een paar maanden mee rond en had het nog niet aan anderen verteld, want 
naar zijn mening kon hij pas anderen inlichten als hij een kant-en-klaar 
concept had. Deze leraar gaf les in metaalbewerking. Steeds minder 
jongeren kiezen voor metaalbewerking als schoolvak, terwijl de vraag naar 
metaalbewerkingsvaardigheden groot is. Hij wilde zijn leerlingen enthousiast 
maken voor een toekomst in dit vak en wist dat hij dat kon doen als hij een link 
kon maken met de liefde voor hun smartphone. Hij ging op zoek naar software 
voor apps waarmee jongeren zelf mallen konden programmeren van alledaagse 
maar aansprekende producten, zoals een mal voor de zolen van voetbalschoenen. 
Om dit idee te kunnen uitvoeren had hij twee dingen nodig. Omdat de school 
niet over de juiste apparatuur beschikte, had hij een fabriek nodig om de mallen 
te kunnen produceren, daarnaast moest hij er budget voor vinden. Volgens zijn 
berekening had hij vijfduizend euro nodig. Omdat bedrijven willen investeren 
in toekomstige werknemers en een fabriek zeker iets zou hebben aan zijn idee, 
schatte	hij	in	dat	een	deel	door	de	fabriek	kon	worden	gefinancierd.	

Achttien andere leraren deden mee aan deze sessie en luisterde naar zijn idee. 
De groep was gemengd. Normaal gesproken zien en spreken de collega’s van de 
onder- en bovenbouw elkaar nauwelijks. Vakgenoten spreken elkaar wel, maar 
verder is er weinig aanleiding voor de docent metaalbewerking te spreken met 
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de afdeling Nederlands van de onderbouw. Tijdens deze sessie was het juist 
de lerares Nederlands die gegrepen werd door het verhaal van haar collega. 
Als dochter van de directeur van een metaalbewerkingsfabriek, begreep ze hoe 
belangrijk het vak is. Ze bood aan om een ontmoeting te organiseren tussen haar 
vader	en	haar	collega.	Ondertussen	bood	de	financieel	directeur	aan	om	de	leraar	
te ondersteunen bij een gesprek met de directie over het budget. 

Het resultaat steeg ver uit boven de verwachtingen. De directeur vond het idee 
geweldig, omarmde het initiatief en promootte het bovendien als best practice in 
het beroepsonderwijs. Een goed idee werd nog beter, toen andere mensen er een 
bijdrage aan konden leveren.

Resultaten
Het mooie van de vijf conversatierichtlijnen is dat ze snel resultaat opleveren. Dat komt 
omdat het gewone, menselijke gesprekken zijn.

De vijf eenvoudige conversatierichtlijnen bevorderen samenwerking. Collega’s 
die geleerd hebben om met deze richtlijnen te werken, merken dat ze elkaar meer 
vertrouwen, dat ze beter in staat zijn om de beschikbare middelen binnen de organisatie 
aan te wenden en dat ze meer plezier hebben in hun werk. Deuren staan open. Mensen 
vinden elkaar. De gespreksrichtlijnen stimuleren mensen om nieuwsgierig te zijn. De 
cultuur van de organisatie wordt er positief door beïnvloed.

Hoe je met deze richtlijnen om gaat heeft alles te maken met hoe jij als mens in elkaar 
zit.	We	gaan	het	er	later	over	hebben	of	je	introvert	of	extrovert	bent,	dus	over	hoe je 
dingen doet, maar voor nu wil ik het hebben over wie je bent in het leven. Deels wordt 
dit bepaald of beïnvloed door jouw persoonlijke kernwaarden. Kernwaarden motiveren 
je om uit te blinken in je beroep, om te leren, te ontwerpen, om huizen te schilderen. 
In het volgende hoofdstuk ga je je eigen kernwaarden verkennen en leren hoe je ermee 
kunt werken, terwijl je je bezighoudt met mensen in je projecten, ondernemingen en 
bedrijven.

Oefening 3: Wat doen de mensen in jouw netwerk? 
Pak de lijst met namen van mensen die je eerder hebt gemaakt. Schrijf naast hun naam 
waar	ze	aan	hebben	bijgedragen.	Het	kan	van	alles	zijn	–	ze	hielpen	je	een	woning	
vinden, ze deelden kennis over tuinieren, ze hebben je ooit voorgesteld aan je geliefde, je 
hebt een drilboor van ze geleend, enz. Denk even na hoe vaak je deze mensen ziet. Hoe 
zou het zijn om ze vaker te zien? 
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Een stap verder in het ontwikkelen van netwerkvaardigheden:

B L I J F  T RO U W A A N J E  K E R N WA A R D E N 

“Maar boven alles wees trouw aan jezelf.
En hieruit volgt, zoals de nacht op de dag, 
dat ge tegen niemand vals kunt zijn.”
   William Shakespeare,  

Hamlet, Polonius in gesprek met Laertes.

Jouw kernwaarden zijn overtuigingen die je gedrag sturen en je doelen en visies 
ondersteunen. Ze vormen de kern van wie je bent en hoe je wilt dat mensen je zien. 
Je kernwaarden zijn de reden dat je ‘s morgens uit je bed komt om je werk te doen. Ze 
zijn een bron van je carrièrekeuzes. Ze geven uitdrukking aan Polonius’ aansporing in 
Hamlet: “Wees trouw aan jezelf.”

Waarom kernwaarden? 
Kernwaarden beïnvloeden onze keuzes. De projecten die we opzetten, op school, op het 
werk, in de gemeenschap, hebben te maken met onze kernwaarden. Hoe we mensen 
benaderen om ons in onze projecten te ondersteunen, heeft ook te maken met onze 
kernwaarden, net als de keuze om anderen te steunen in hún activiteiten en ambities. 
Dave Logan en zijn collega’s van de Marshall School of Business in Zuid-Californië,40 
ontdekten dat de kwaliteit van de samenwerking beter wordt als collega’s elkaars 
kernwaarden kennen. Hun kernwaarden verklaren niet alleen hetgeen ze doen maar 
ook waaróm ze het doen. Stel, jij houdt helemaal niet van borrelen met collega’s en 
een collega heeft een afdelingsborrel georganiseerd. Als je beslist om de uitnodiging 
af	te	slaan	puur	op	basis	van	wat	je	zelf	fijn	vindt,	ga	je	niet.	Maar	als	je	weet	dat	de	
kernwaarden van je collega verbinding, uitdaging en respect zijn, zou je meer geneigd 
kunnen zijn om op de uitnodiging in te gaan. Want dan weet je dat hij de borrel niet 
organiseert omdat hij zo graag drinkt, maar omdat hij de mensen van de afdeling 
gelegenheid wil geven voor een informeel samenzijn.

Het is niet vanzelfsprekend dat je weet wat de kernwaarden zijn van jouw collega.  
De meesten van ons weten niet eens wat de eigen kernwaarden zijn. Om achter je eigen 
kernwaarden te komen is wat onderzoek nodig.

Dave Logan was ook directeur van CultureSync41, een organisatie waar managers worden 
opgeleid om de lessen uit het onderzoek van de Marshall School of Business toe te 
passen in hun dagelijks werk. CultureSync heeft online hulpmiddelen ontwikkeld om 
jou te helpen jouw kernwaarden te ontdekken. Het begint met het onderscheiden van 
bijzondere momenten in je leven, de momenten waarop je beslissingen hebt genomen 
over wie je bent in relatie tot andere mensen. 

40	 		Het	onderzoek	werd	uitgevoerd	door	Dave	Logan,	John	King	en	Halee	Fischer-Wright.	Lees	

daar meer over in hun boek Tribal Leadership; Leveraging Natural Groups to Build a Thriving 

Organization,	New	York:	Harper	Business.	2011

41  Zie www.culturesync.net/know-thy-core-values/
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Mijn kernwaarden zijn vrijheid, waardigheid en respect voor elkaar. Ik gebruikte het 
online hulpmiddel om hierachter te komen. Deze kernwaarden begonnen vorm te krijgen 
tijdens een vakantiebaan, ik was zestien en woonde in Papoea Nieuw-Guinea (PNG). In 
die tijd was PNG een kolonie van Australië. Ik had via via een doodsaaie vakantiebaan 
gevonden als administratieve hulp op het ministerie van onderwijs. Wat buiten de 
ramen	van	mijn	werkkamer	gebeurde,	op	het	plein	van	het	gebouwencomplex,	was	veel	
interessanter dan mijn werk. Tijdens de lunchpauze werd het plein een drukbezochte 
plek waar kantoormedewerkers drankjes en eten kochten bij de kar van een haveloze 
Australische	expat.	Ik	kon	de	aanhangwagen	zien	en	ik	kon	het	grof,	beledigend	
commentaar horen dat de man dagelijks over zijn Papoea-klanten spuwde. Op een 
zekere dag pikten de klanten zijn gedrag niet meer en gooiden zijn wagen omver. Het 
was	een	opwindend	moment	van	vrije	zelfexpressie,	zowel	voor	de	klanten	als	voor	mij,	
de toeschouwer vanachter het getraliede raam.

Deze gebeurtenis heeft mijn leven veranderd. Op dat moment begreep ik dat respect, 
gelijkheid en waardigheid niet vanzelf ontstaan. Soms moet je ervoor knokken. Het was 
voor mij een openbaring. Veel later pas zag ik dat het sterk overeenkwam met het eerste 
artikel	van	de	Universele	Verklaring	van	de	Rechten	van	de	Mens	(1948):	“Alle	mensen	
worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand 
en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.” 

In de loop van mijn studie, dat een jaar na dat incident, in Melbourne, Australië begon, 
waren er vaak momenten die mijn verbondenheid met deze kernwaarden versterkten. 
Een woord vooraf: ik beschrijf de ervaringen omdat ik jou als lezer graag inzicht wil 
geven in hoe onze kernwaarden tot stand komen. Als je mijn verhaal leest, denk niet dat 
ik	een	slachtoffer	ben.	Dat	ben	ik	niet.	Mijn	ervaringen	–	jouw	ervaringen	–	maken	ons	
sterker, maken ons tot mens.

Tijdens mijn studie ben ik vaak met ongewenste seksuele intimiteit geconfronteerd: 
op straat, in het studentenhuis, op feestjes. De daders op straat waren onbekenden, 
de anderen waren medestudenten. In mijn beleving kon ik niet rekenen op de steun 
(of bescherming) van omstanders, professoren en autoriteiten. Het was voor mij 
een verbazingwekkend, naar verschijnsel. Ik wist nooit wanneer en door wie het zou 
gebeuren.	Uiteindelijk	voelde	ik	me	nergens	veilig.	In	plaats	van	het	weg	te	stoppen	
zocht ik vrouwen op in mijn omgeving om erover te praten. Iedereen had er last van. Ook 
hadden we onze eigen strategieën om ermee om te gaan. Ik ging andere kleding dragen, 
ik meed bepaalde straten, liep ’s avonds nooit alleen op straat en werd minder open in 
mijn omgang met mannen die ik niet goed kende. Ik vond het van de gekke dat ík me 
moest aanpassen in plaats dat mannen zich anders gingen gedragen. Samen met andere 
vrouwelijke studentes werd ik activiste, we kwamen op voor het recht van vrouwen om 
zelf te kunnen bepalen wat er met ons lichaam gebeurt. 

Zo werd mijn overtuiging dat mensen moeten leven in vrijheid, waardigheid en respect, 
verscherpt en aangescherpt. Vrij van seksuele intimidatie, vrij om zelf te beslissen, vrij 
van racisme, vrij van kolonialisme en vrij om eigen overtuigingen kenbaar te maken.

Mijn kernwaarden werden steeds meer een kenmerk hoe ik mijn leven leefde. Naast mijn 
studie ging ik steeds vaker de straat op om te strijden voor vrijheid, waardigheid en respect. 
Ik begon zelf demonstraties te organiseren, vooral in verband met de rechten van Aboriginals 
en het recht op een schoon milieu. Ik kwam naar Europa met als doel andere activisten te 
leren kennen met wie ik kon samenwerken aan internationale milieuvraagstukken. 
Later werd ik directeur van een organisatie die seksueel misbruikte vrouwen 
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ondersteuning bood en de vogelvrijheid aanpakte van daders van seksueel geweld. Ik 
werkte samen met politie, artsen en ziekenhuizen om de opvang van misbruikte vrouwen 
te verbeteren. Mijn organisatie heeft wetten aangepakt en veranderd. 

Mijn kernwaarden zijn terug te vinden in de keuzes die ik maak voor mijn werk en in 
mijn vrije tijd. Ik neem deel aan initiatieven die het vrouwen mogelijk maken te kiezen 
voor een abortus, ook in landen waar het uitvoeren van een abortus illegaal is. Als auteur 
schrijf ik over maatschappelijke ontwikkelingen die inbreuk maken op het recht van 
vrouwen en meisjes om hun eigen keuzes te maken. In mijn onderneming kies ik ervoor 
om samen te werken met bedrijven die waardigheid en respect nastreven en bevorderen 
voor	alle	mensen,	waaronder	scholen	en	non-profitorganisaties.

En	ook	al	word	ik	gedreven	door	mijn	kernwaarden,	om	consequent	de	focus	te	leggen	
op deze waarden heb ik ze op een velletje papier geschreven dat op de muur van mijn 
kantoor prijkt. Er is genoeg te doen om vrijheid, waardigheid en respect na te streven. 
Het is tegelijkertijd gemakkelijk om de focus te verliezen. De tekst op de muur helpt me 
om elke keer weer trouw te blijven aan wie ik wil zijn en wat ik belangrijk vind. 

De kernwaarden van Mark
Mijn collega Mark is coach en werkt in zijn praktijk met kernwaarden. Hiervoor 
was hij beroepsmuzikant. Dit is zijn verhaal.

“Onze kernwaarden zijn heel persoonlijk. Toen ik mijn eigen kernwaarden leerde 
definiëren,	besefte	ik	dat	ik	gewend	was	ze	te	beschouwen	als	handelingen	en	
gedragingen	die	extern	gedefinieerd	zijn,	zoals	moraal	en	ethiek.	Ik	zag	waarden	
als keuzes die je onderling kon vergelijken waarbij die van de ene persoon beter 
konden zijn dan die van een ander. Wat ik nu weet is dat mijn persoonlijke 
kernwaarden alleen betrekking hebben op mijzelf - en dat voelt als een 
opwindend, zelfs bevrijdende ontdekking.

De	oefening	die	ik	deed	om	mijn	kernwaarden	te	identificeren	bestond	uit	een	
reeks vragen. Ik werd uitgenodigd om aan een held te denken die ik bewonder, 
dood of levend, wel of geen familie. Vervolgens werd ik uitgenodigd om te denken 
aan	een	fictief	personage	dat	ik	bewonder.	Ik	moest	benoemen	wat	mij	aantrok	
aan die persoon en aan dat karakter. Vervolgens moest ik denken aan iets dat me 
echt dwarszit. Aan een onderwerp waarover ik me dagelijks kan opwinden.

De persoon aan wie ik dacht was mijn overgrootvader, een opmerkelijke man die 
een	zeer	geslaagd	textielondernemer	was	in	het	Verenigd	Koninkrijk.	Hij	bezat	
vele	textielmolens	en	reisde	de	hele	wereld	over	om	wol	in	te	kopen.	Daarnaast	
bezat	hij	theaters	in	Londen	en	hij	exporteerde	whisky	naar	de	Verenigde	Staten	
tijdens het beroemde drankverbod van 1920 tot 1933. Hij hield van zijn gezin. 
Wat mij aantrok in de verhalen die ik hoorde over deze man, was dat ik kennelijk 
afstamde van iemand die van avontuur, familie en passie hield. Deze waarden 
nam ik over.
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Ik	dacht	ook	aan	David	Bowie	en	aan	Johnny	Rotten	van	de	Sex	Pistols.	Beiden	
waren toegewijd aan creativiteit, altijd op zoek naar iets nieuws. Ze bleven 
trouw aan wie ze waren. Dat inspireert mij. Zo wil ik ook leven, trouw aan mijn 
creativiteit en trouw aan wie ik ben. 

Tijdens dit verkennende onderzoek ontdekte ik mijn eigen kernwaarden: liefde, 
creativiteit, oprechtheid en avontuur. 

Mijn kernwaarden zijn mijn drijfveer. Ik breng mijn kernwaarden in, in mijn werk 
en in mijn vrije tijd. Wat mijn klanten ervaren is creativiteit, avontuur en gehoord 
worden. In mijn vrije tijd ben ik muzikant en mountainbiker.

Het kennen van mijn kernwaarden biedt mij een betrouwbare maatstaf voor het 
nemen van beslissingen op de vele verschillende gebieden van mijn leven. Ik heb de 
vrijheid om meerdere kanten op te gaan, vrij om meer dan één levensloop te volgen.”

Oefening 4: Ontdek jouw kernwaarden

Denk aan de mijlpalen in je leven
Teken op een vel papier een lijn door het midden, van rechts naar links. Plaats strepen 
voor elke vijf jaar, vanaf je geboorte (linkerkant) tot nu (rechterkant). Boven de lijn, bij 
de corresponderende jaarstreep, schrijf je je positieve ervaringen. Schrijf onder de streep 
bij het bijbehorende jaar de negatieve ervaringen.
Denk vervolgens eens aan momenten waarop je diep gelukkig was. Markeer dit op de 
tijdlijn.	Reflecteer	aan	de	waarden	die	maakten	dat	je	toen	zo	gelukkig,	of	tevreden,	was.	
Denk nu aan momenten waarop je diep gekwetst of teleurgesteld was. Mogelijk riep je op 
dat moment: “Nooit meer!” Welke waarden werden toen overtreden?
Probeer	zeven	tot	tien	belangrijke	gebeurtenissen	te	identificeren.
Je kunt de oefening alleen beginnen. Ik adviseer dat je op een gegeven moment 
praat met iemand anders over de hoogte- en dieptepunten en welke waarden daar zo 
belangrijk waren. In dialoog wordt heel veel helder. 
Kijk naar de lijst die je hebt opgesteld. Kies welke twee of drie het belangrijkst zijn. Deze 
zijn waarschijnlijk jouw kernwaarden.

Voor een volledige versie van deze oefening, ga naar www.culturesync.net/happiness.

Waarom is het belangrijk om de kernwaarden te weten van jezelf en je collega’s of de 
mensen in je projecten? Door elkaars kernwaarden te kennen krijg je toegang tot een 
creatief hulpmiddel. De gesprekken worden doelgericht. Mijn collega Bianca weet van 
mij dat ik uit ben op vrijheid, gelijkheid en waardigheid en zal daarnaar handelen in 
mijn project. Ik weet van haar dat haar kernwaarden erkenning, betrokkenheid en 
dienstbaarheid	zijn.	Als	we	werken	aan	ons	schoolproject,	BACK-UP	Netwerkt!	focussen	
we op vrijheid, gelijkheid, waardigheid, erkenning, betrokkenheid en dienstbaarheid. 
Dat laat geen ruimte over voor meningen, gevoelens, klachten. We werken heel 
doelgericht.



61

Stel dat jij en mijn collega Mark samen een projectgroep vormen op jouw school, om 
meer kansen te creëren voor jongeren met een migratie-achtergrond op de stagemarkt. 
Jullie kennen elkaars kernwaarden zijn, stel dat de jouwe zijn respect en kansen voor 
iedereen. Wat je weet is dat het voor jongeren met een migratie-achtergrond heel 
moeilijk is om een stageplaats te vinden, want werkgevers discrimineren (bewust of 
onbewust) en jongeren met een migratieachtergrond kennen weinig mensen die een 
stageplaats kunnen bieden die past bij hun carrièredroom. De projectgroep loopt nu 
twee maanden. Jullie ideeën voor de mogelijkheden op school beginnen vorm te krijgen. 
•   Netwerkles voor alle jongeren zodat jongeren met weinig netwerk toegang krijgen 

tot de netwerken van hun klasgenoten en omdat kunnen netwerken een belangrijke 
vaardigheid is voor álle leerlingen. 

•   Ouders betrekken bij het project omdat sommigen contacten hebben in het 
bedrijfsleven en anderen graag hun netwerk willen uitbreiden. 

•   Leerkrachten betrekken bij het project, want ook zij hebben familie en vrienden die 
graag iets doen voor de school.

•   Jullie weten dat alle jongeren van jouw school meer kans zullen hebben op een 
stageplaats die bij hen past door de netwerklessen.

•   Jullie delen jullie projectidee met de schoolleiding.

In eerst instantie reageert de schoolleiding enthousiast. Het klinkt geweldig! Het zou 
een doorbraak kunnen betekenen voor zoveel van de leerlingen, misschien wel voor 
alle. De directeur vraagt naar de duur van het traject en deelt jullie mening dat zes 
lesuren verdeeld over twaalf weken prima te doen is. Ze vraagt over de inhoud en wie 
waarvoor verantwoordelijk is. Jullie vertellen dat het idee afkomstig is van het BACK-
UP	Netwerkt!	initiatief	van	twee	onderwijskundigen	die	jullie	willen	inhuren.	Je	ziet	de	
directeur verstijven en stilvallen. Daarna zegt ze dat het haar spijt, maar dat de school 
doorgaat op de manier die altijd heeft gewerkt voor het vinden van stageplaatsen. 
Jullie zijn boos en verdrietig. 

Samen met Mark bespreek je de status van jullie projectgroep
Normaal gesprek: Jullie hebben het idee twee maanden voor niets aan dit project te 
hebben gewerkt. Je hebt tegenzin, want het idee om nog een jaar met jongeren te werken 
en te weinig voor hen te kunnen betekenen maakt dat je je afvraagt of er óóit iets zal 
veranderen op school, of iemand óóit iets kan veranderen. Jullie beslissen samen om 
niets te doen, want iets doen heeft toch geen zin. 

Spreken en luisteren vanuit jullie kernwaarden: Jullie vinden jullie plan nog erg goed. 
Mark, vanuit zijn kernwaarden van creativiteit en avontuur, realiseert zich dat zijn 
teleurstelling slechts een emotie is en dat er andere wegen te bewandelen zijn om het 
project te laten uitvoeren op jullie school. Jij, vanuit jouw kernwaarden van respect en 
kansen voor iedereen, realiseert je dat jouw boosheid slechts een emotie is en dat de 
afwijzing van de directeur slechts een hobbel is. Jullie gaan brainstormen en zien nieuwe 
mogelijke acties.
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Oefening 5: Kernwaarden doelmatig inzetten
Maak er een gewoonte van om jouw collega’s te laten weten wat jouw kernwaarden zijn.
Wanneer je evenementen (bijeenkomsten, conferenties, enz.) organiseert, nodig 
deelnemers uit om vanuit hun eigen kernwaarden naar anderen te luisteren én van daar 
uit hun bijdrage te leveren.
Als je directeur bent van een school, of een teamleider, begin jouw vergadering met de 
anderen te laten weten waar jij, vanuit je kernwaarden, in de vergadering op uit bent. 
Bepaal je deelname aan professionele netwerken vanuit je kernwaarden.
Waarom?	Want	zo	maak	je	het	maximale	gebruik	van	jouw	kostbare	tijd.	Mensen	weten	
wat jij wilt bereiken en kunnen zich aansluiten. Ze zullen hun punten inbrengen en hun 
bijdrage leveren als leiders en niet als machteloze mensen die alleen in de wereld van 
klachten en meningen leven.

Werken vanuit jouw kernwaarden draagt bij aan een heldere focus op jouw werk en in je 
relaties	met	mensen	–	aan	jouw	eigen	Zijderoute.	Bij	elke	interactie	of	uitnodiging	kun	
je je afvragen of het bijdraagt aan waar jij zelf op uit bent. Soms levert dat avonturen 
op, soms moet je moeilijke gesprekken aan gaan. Blijf ondertussen de basisprincipes 
oefenen van de conversatierichtlijnen die leiden tot netwerkvaardigheid:
•   Weet wat je nodig hebt.
•   Laat andere mensen weten waar je mee bezig bent.
•   Erken dat jouw doelen in het leven groter zijn dan jezelf. Je hebt andere mensen nodig 

om ze te bereiken. Laat mensen weten wat je nodig hebt.
•   Erken dat je een hulpbron bent voor andere mensen. Vraag hoe je aan hen kunt 

bijdragen. Als de bijdragen passen bij jouw kernwaarden, draag bij!
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VERBIND DE STIPPEN

“Het verschil tussen wat we doen en wat we zouden kúnnen doen,  
is voldoende om het grootste deel van de problemen van de wereld  
op te lossen.”
  Mahatma Gandhi

De songlines van Aboriginals en bewoners van de Torres Straiteilanden,  
verbonden taalgroepen en clans van de ene kant van het land [Australië] 
met de andere. De culturele, economische, genetische en artistieke kanalen 
van de songlines brachten goederen, kunst, nieuws, ideeën, technologie en 
huwelijkspartners naar centra waar uitwisseling plaatsvond. 
  Bruce Pascoe, Dark Emu, 2018

Verbind de stippen. Het is natuurlijk een kinderspel, maar zoals zoveel spelletjes is dit 
spel een voorbereiding op het leven. Het spel leert ons dat iets wat schijnbaar willekeurig 
is, zoals stippen op papier, een mooie tekening en misschien zelfs een kleurplaat kan 
worden. Het avontuur begint met het vinden van een stip bij het cijfer 1 en daarna een 
stip bij het cijfer 2 en deze twee stippen te verbinden met een lijn. Je verbindt de stippen 
totdat er geen cijfers meer over zijn en wonder boven wonder, je hebt een … olifant, 
clown of paard getekend. De zinsnede ‘verbind de stippen’ is een metafoor geworden 
voor het zien van het grotere geheel.

De sociologen die onderzoek deden naar de invloed van connecties bij het vinden van 
een baan, of het vinden van een abortusarts, verbonden stippen, ook wel ‘mapping’ 
genoemd. Ze keken naar: wie kennen elkaar, wie spreken elkaar en wie geven 
elkaar waardevolle informatie. Bedrijfswetenschappers maken mappings van de 
communicatielijnen binnen een bedrijf. Ze willen weten wie met wie overlegt én wie 
níet wordt meegenomen in de besprekingen. Zo kunnen ze constateren welke gaten 
in kennis en kunde hierdoor ontstaan. Om de theorie van six	degrees	of	separation te 
testen kregen 160 studenten in Nebraska in de VS een pakketje. Het pakketje moest 
een	effectenmakelaar	in	Boston	bereiken.	Geen	van	de	studenten	kende	deze	persoon.	
Volgens de spelregels was de enige manier om het pakketje te verplaatsen van hand tot 
hand. De uitdaging was om te bedenken wie de volgende persoon was die het pakketje 
dichterbij	de	effectenmakelaar	kon	krijgen.	Als	ik	het	pakketje	in	handen	zou	krijgen	zou	
mijn eerste gedachte zijn: wie ken ik die binnenkort naar Boston gaat, of naar de VS? 
Hun professor, Stanley Milgram, ontdekte dat elke pakketje gemiddeld zes verbindingen 
nodig	had	om	de	effectenmakelaar	te	bereiken.42 

42	 	See	Jeffrey	Travers	en	Stanley	Milgram.	1969.	“An	Experimental	Study	of	the	Small	World	

Problem.” Sociometry, Vol. 32, No. 4, pp. 425–443.
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In Australische Aboriginal kunst zijn stippen een vaak voorkomende verschijning. Er 
is weinig bekend hoe Aboriginals leefden voor 1788, waarna hun land werd ingenomen 
door de Britten. De Britten waren vernietigers; Aboriginals waren agrariërs en hun 
grondgebied werd gestolen, de oorspronkelijke bewoners verdreven, vaak gedood. Er 
wordt weinig onderzoek gedaan naar het leven van Aboriginals voor de kolonisatie; 
sommige schrijvers zoals Bruce Pascoe denken dat Australiërs graag de mythe in stand 
willen houden dat Aboriginals armzalig waren en nauwelijks een beschaving hadden. Het 
tegendeel is waar. Aboriginal wetgeving werd generatie op generatie doorgegeven. De 
normen en waarden van de Aboriginal samenleving waren gebaseerd op de kennis dat 
vrede mogelijk was als mensen goede afspraken met elkaar maakten. 

Als kind was het me nooit opgevallen dat Aboriginals nauwelijks wapens hadden: 
hun boemerangs, speren en knuppels waren werktuigen voor op het land en voor 
de visvangst. Ze hadden grootschalige visserij- en landbouwbouwprojecten. Bij de 
visvangst was de afspraak dat de buren stroomopwaarts altijd genoeg vis hadden. De 
mensen die de vennen bevisten stroomafwaarts, hielden hier rekening mee. Ze hadden 
de	technologie	om	heel	efficiënt	vissen	te	vangen	en,	ter	wille	van	hun	buren,	alleen	te	
vangen wat ze zelf nodig hadden. 

Aboriginal agrariërs gebruikten nooit hekken; de families wisten van elkaar wie de 
eigenaar was van elk stuk land. Om de vijf jaar brandde ze een deel van hun agrarische 
grond af, om onkruid te bestrijden en om bomen te verhinderen daar te wortelen. In de 
brandcyclus hielden ze altijd rekening met hun buren. Geen hekken, wel helderheid over 
wie waarvan de eigenaar was over een terrein van duizenden hectaren. Afspraken over 
welke perceel wanneer zou worden afgebrand werden door de buren onderling gemaakt. 
Alle buren bij elkaar vormden een geheel; iedereen was verantwoordelijk voor het 
geheel. Niemand kon zich aan dit systeem onttrekken. 

Hoe betrek jij het grote geheel bij jouw doel?
Begin met het volgen van de conversatierichtlijnen: betrek andere mensen bij je 
initiatieven. Je kans op succes is hiermee enorm gegroeid. Tegelijk heb je de regie 
enigszins uit handen gegeven, want deze mensen raken bij jouw initiatief betrokken 
en	ze	willen	ook	dat	het	succesvol	is.	Dat	is	winst.	Het	is	ook	complexer	geworden.	Zij	
brengen hun eigen ideeën in, ze willen mensen die zij kennen erbij betrekken. Wellicht 
had je een eigen idee hoe je je project wilde uitvoeren. Andere mensen brengen hun 
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kennis, hun kennissen en hun eigen passie in en met een beetje mazzel heb jij het niet 
meer alleen voor het zeggen. 

Je moet hier mee kunnen dealen. Het is beslist niet gemakkelijk. Hoe kleiner het project 
hoe overzichtelijker en als dat is wat je wilt, prima, houden zo. Maar als je een groter 
doel nastreeft dan wil je graag het ongemak van de onzekerheid voor lief nemen en je 
storten in het avontuur van het onbekende. Tegelijkertijd voelt dat niet altijd lekker.

Ik was betrokken bij een bestuur waarvan ik vond dat we goed omgingen met de 
financiën.	De	werkelijkheid	was	dat	ik	onvoldoende	kennis	van	zaken	had	om	te	
weten dat het veel beter kon. Een paar jaar geleden had ik mensen uit allerlei fases 
van mijn leven uitgenodigd voor mijn verjaardagsfeest. Eén daarvan was een oud-
collega	die	veel	kennis	van	financiën	en	stichtingen	had.	Ze	raakte	in	gesprek	met	mijn	
medebestuursleden.	Na	afloop	liet	ze	weten	dat	ze	graag	bij	ons	in	het	bestuur	wilde.	Ik	
wist	zelf	niet	hoeveel	ze	van	stichtingen	en	financiën	afwist	–	we	kennen	elkaar	vanuit	
een heel andere invalshoek. Mijn collega-bestuurder stelde vragen uit nieuwsgierigheid 
en	ontdekte	dat	mijn	ex-collega	voor	ons	werk	belangrijk	kon	zijn.	Mijn	ex-collega	
kwam bij ons in het bestuur en nam een kennis van haar mee, iemand die erg goed 
is	in	personeelszaken.	Ons	bestuur	is	van	adequaat	naar	bekwaam	gegaan	maar	dat	
ging niet zonder slag of stoot. Sommige mensen vonden het moeilijk wennen aan het 
nieuwe systeem waarin we meer gebruik maakten van ‘gangbare’ kennis en minder 
experimenteel	waren.	Sommige	mensen	vonden	de	veranderingen	niet	passen	bij	de	
cultuur van de organisatie. 

Als je gebruik maakt van je hulpbronnen, wees ervan bewust dat dit impact kan 
hebben op de cultuur binnen de organisatie of je project. Neem de tijd om hieraan 
te	wennen.	Wees	vooral	nieuwsgierig	naar	het	effect	van	de	uitbreiding	op	je	
vermogen om je doel te bereiken. Verlies het doel van de organisatie niet uit het 
oog. Blijf vragen stellen. Bijvoorbeeld, als we jongeren een betere kans op een 
baan kunnen bieden door het toevoegen van netwerklessen aan het curriculum, 
welke impact heeft dat op de mensen die de stageplaatsen van leerlingen 
organiseren? Deze mensen kunnen zorgen hebben, bijvoorbeeld de zorg dat ze 
overbodig worden, of dat ze te veel werk krijgen, of dat het werk onoverzichtelijk 
wordt.	Praat	intern	over	de	consequenties	van	de	verandering	dat	het	benutten	
van je netwerk brengt en - in dit voorbeeld - altijd vanuit het uitgangspunt: hoe 
kunnen wij jongeren de best mogelijk kans op werk bieden?

De organisatoren van het World Economic Forum in Davos, Zwitserland, willen 
antwoorden vinden op grote maatschappelijke problemen. Ze brengen beroemde, 
succesvolle mensen uit allerlei disciplines bij elkaar en gaan ervan uit dat de diversiteit 
aan kennis en ervaring zal bijdragen aan het collectieve vermogen om problemen op 
te lossen. De organisatoren weten dat ze de deelnemers slechts beperkt kennen. Ze 
weten ook dat, als je mensen met diverse achtergronden bij elkaar zet (een muzikant bij 
een politicus, bijvoorbeeld) deze mensen harder moeten werken om overeenkomsten 
te vinden, om het gesprek aan te kunnen gaan. De organisatoren weten ook dat de 
deelnemers bereid zijn om te zoeken naar de gemeenschappelijke bodem waarop ze 
met elkaar een gesprek kunnen voeren. De bereidheid om samen aan een probleem te 
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werken is bij voorbaat aanwezig, want de deelnemers zijn ingegaan op de uitnodiging 
in de wetenschap dat ze oplossingen voor wereldse problemen gaan zoeken. Neem 
de ervaring van Julie Gerberding, toenmalig president van Merck Vaccines, een 
farmaceutisch bedrijf. Ze was niet gewend om met een grote diversiteit aan mensen 
nieuwe aanpakken voor gezondheidsproblemen te zoeken. Haar meest memorabele 
moment op een recent forum was “de dag dat een groep creatievelingen bijeenkwam om 
gezondheid te bespreken als een bron van duurzaamheid. We zijn op het idee gekomen 
om te kijken hoe gamen of elektronische meting kan worden gebruikt om dit idee te 
bevorderen.”43 Davos traint mensen om ongewone gesprekspartners uit te zoeken. 
Nieuwe ideeën en innovatie ontstaat uit deze onwaarschijnlijke gesprekken. 

Hoe het netwerk van één vrouw levens heeft gered
Tijdens de Tweede Wereldoorlog stierven 5000 mensen per maand aan 
verhongering en ziekte in het Joodse getto in Warschau. Maatschappelijk 
werker Irena Sendler nam het besluit om de kinderen in het getto van een 
wisse dood te redden.
Ze heeft 2500 kinderen gered. Ze smokkelde ze uit het getto in jutezakken, 
doodskisten en ambulances. De meesten gingen naar religieuze instellingen, 
wetende dat de zusters hun uitgebreide netwerken zouden gebruiken om de 
kinderen veilig onder te brengen. Volgens de verhalen was er nooit iemand  
die weigerde een van haar kinderen in ontvangst te nemen.
De kinderen kregen een valse identiteit. Irena Sendler noteerde de echte 
identiteit van elk kind op een stuk papier, deed dit in een glazen pot die ze 
begroef onder de appelboom in de achtertuin van een buurman.
Van al deze kinderen hebben de ouders het niet gered. De kinderen wel.
Irena Sendler was één vrouw, alleen. Haar alleen-zijn weerhield haar niet van 
het bewerkstelligen van grote daden. Zij wist dat ze het respect had van de 
mensen om haar heen en ze wist dat de mensen om haar heen andere mensen 
kenden. Hoewel geen onderdeel van haar ‘operatie’ formeel was, had ze de 
beschikking over de netwerken van alle betrokkenen. Door deze netwerken te 
benutten zijn de levens van 2500 kinderen gered.

In de Netsheila workshops die gericht zijn op het ontwikkelen van een cultuur van 
samenwerking, vraag ik de deelnemers om hun verbindingen in kaart te brengen. We 
maken gebruik van de oefeningen in dit boek. Deelnemers schrijven de namen op van 
mensen die ze kennen. Later vullen ze de lijst aan en schrijven naast de namen, het 
bedrijf waar de mensen werken inclusief hun functie. Later in de workshop raadplegen 
ze hun overzicht en proberen koppelingen te maken met andere workshopdeelnemers 
waarvan het vermoeden bestaat dat ze nuttig zouden kunnen zijn voor elkaar.

Het maken van zo’n mapping geeft deelnemers vaak een verrassend inzicht in de omvang 
van de hulpbronnen die ieder van ons tot onze beschikking heeft. Dat was zeker de 
ervaring van een leraar in een van de Netsheila workshops voor vmbo-docenten. Hij 
raakte vast in deze oefening. Hij kon nauwelijks een naam bedenken. Hij beweerde dat, 
als hij al zijn vrienden zou uitnodigen voor een feest in een telefooncel, er nog ruimte 
over zou blijven. Ineens dacht hij aan zijn vrijwilligerswerk bij het lokale radiostation. In 

43  Zie www.youtube.com/watch?v=f9cI8ytRR-Q
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de loop van de twaalf maanden voorafgaand aan onze ontmoeting maakte hij elke week 
een interview met een lokale persoonlijkheid. Hij voegde de namen van deze mensen toe 
aan zijn mapping. Tot zijn verbazing ontdekte hij dat hij helemaal geen einzelgänger was 
en dat hij, mocht het nodig zijn, een beroep kon doen op veel mensen in zijn omgeving. 
Het was geen toeval dat hij enkele weken later promoveerde tot afdelingshoofd.

Het is heel menselijk en natuurlijk om de stippen te verbinden. Op een feest stel je met 
het grootste gemak twee mensen aan elkaar voor die dezelfde muziek leuk vinden, of fan 
zijn van dezelfde voetbalclub. Als je bewust wilt spelen met het verbinden van mensen, 
luister tijdens een feest naar wat iemand vertelt over een project of initiatief. Vraag 
vervolgens wat hij of zij nodig heeft aan menskracht of middelen en vraag anderen op 
het feest of zij mensen kennen die van nut voor hem of haar zouden kunnen zijn. 

Als je de kunst van het verbinden van de stippen als strategisch zakelijk gereedschap wilt 
gebruiken, ga je de invloed in kaart brengen van de mensen binnen en rond je bedrijf op 
jouw strategie. Dit wordt invloed mapping genoemd.

Invloed mapping
Dr.	Eva	Schiffer	heeft	de	Net-Map	methode	ontwikkeld	om	complexe	relaties	in	kaart	te	
brengen.44 Ze wilde haar werkgever, het International Food Policy Research Institute, 
beter in staat stellen om armoede en honger te bestrijden. “Als je doelen wilt bereiken 
die buiten jouw persoonlijke en directe controle zijn,” schrijft ze in een recente blog, 
“moet	je	weten	wie	de	andere	partijen	zijn	die	de	uitkomsten	kunnen	beïnvloeden	–	in	
verband met hun beschikking over hulpbronnen, kennis, verbindingen en macht. Of je 
de	wereld	wilt	veranderen	of	een	product	wilt	verkopen,	je	moet	de	complexe	netwerken	
van stakeholders begrijpen en managen.” 

Met de net-mapping methode maak je de stakeholders en hun invloed op jouw initiatief 
zichtbaar. Op een groot vel papier schrijf je je vraag: wie beïnvloedt het succes van mijn 
bedrijf of mijn beleidsplan. Je zet alle spelers neer en je bouwt torens (met bijvoorbeeld 
legosteentjes) om de relatieve macht van de verschillende spelers weer te geven. Hoe 
groter de macht, hoe hoger de toren. Je kijkt naar wie je kent en als je de oefening 
doet met anderen, naar wie zij kennen die de juiste invloed kunnen uitoefenen op 
de verschillende spelers. Door je strategie op deze manier te visualiseren wordt het 
gemakkelijker om te zien wat er moet gebeuren, om jouw initiatief te laten slagen. 

Dat was ook de ervaring van de leraar metaalbewerking die je eerder in dit boek hebt 
ontmoet. Zijn vraag was: wie beïnvloedt mijn plan om software in het leslokaal te 
introduceren waarmee jongeren kunnen leren dat metaalbewerking een modern en 
waardevol vak is? Hij ziet dat de schoolleiding invloed heeft alsmede de jongeren, de 
financiële	afdeling,	de	fabriek	die	hij	nodig	heeft	om	de	mallen	te	produceren	die	zijn	
leerlingen programmeren. Hij neemt in overweging of de IT-collega’s op school en 
de klassenmentoren invloed kunnen uitoefenen. Hij vraagt zich af hoe de wetten en 
regels	met	betrekking	tot	excursies	(in	dit	geval	een	bezoek	aan	de	fabriek)	van	invloed	
zijn op het welslagen van zijn plan. Is er ergens een fonds die juist dit soort innovatie 
wil bevorderen? Kan de beroepsgroep iets voor hem betekenen? Is er een machtig 
departement op school die het plan wil tegenhouden? Als dat het geval is, kent hijzelf of 
een collega, iemand van dat departement?

44 Zie www.netmap.wordpress.com.
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Door rekening te houden met wie wat beïnvloedt, merken 
mensen die werken met net-mapping, dat factoren die het proces 
beïnvloeden	meer	voorspelbaar	worden.	Eva	Schiffer	schrijft:	
“Het bepalen van verbanden, niveaus van invloed en doelen, 
stelt gebruikers in staat om meer strategisch te zijn over hoe ze 
in	complexe	situaties	handelen.	Het	helpt	bij	het	beantwoorden	
van vragen als: Moet u de banden met een invloedrijke potentiële 
supporter versterken (hoge invloed, dezelfde doelen)? Moet je je 
bewust zijn van een bepaalde acteur die jouw doelen niet deelt?”

Door invloed (influencers) in kaart te brengen, leer je heel 
goed met wie je moet werken, welke problemen zich mogelijk 
voor	zullen	doen,	waar	je	ondersteuning	en	conflicten	kunt	
verwachten. Door de invloed te visualiseren, kun je gemakkelijker 
bepalen	waar	je	aandacht	naar	toe	moet	–	en	waar	niet.	Dat	was	
zeker de ervaring van ondernemers in de honingindustrie in 
Ethiopië, die deelnamen aan een workshop die ik daar gaf. “Wat 
ik belangrijk vind aan deze tool is dat wij hebben voorspeld welke 
problemen zich zullen voordoen, voordat ze gebeurden. Meestal 
ontdekken we pas nadat iets misgaat, waar de problemen vandaan 
zijn gekomen. Door deze tool kun je je voorbereiden op succes in 
plaats van te wachten totdat een drama zich voordoet en dan pas 
in actie komen.”

Oefening 6: Map de influencers
Ga na wie invloed heeft op het succes van jouw project. Doe dit samen met mensen 
die bij het project betrokken zijn. Maak gebruik van de instructiehandleiding van 
Eva	Schiffer	om	je	in	het	proces	te	ondersteunen:	
www.netmap.files.wordpress.com/2008/04/netmap_brochure.pdf
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WEES WIJS MET WAT JE NETWERKEN NOEMT!

Zi	Gong	-	een	discipel	-	vroeg:	 
“Is er een woord dat een persoon door het leven kan leiden?”
De	Meester	antwoordde:	 
“Wat	dacht	je	van	‘wederkerigheid’?	Nooit	anderen	opdragen	wat 
 je zelf niet zou kiezen.”
  Analects van Confucius XV.24

Als het goed is heb je het al door: dit boek geeft je weinig tips over hoe je moet 
‘netwerken’ tijdens een ‘netwerkevenement’. Als je begon te lezen met de vraag: 
“Ik kan niet netwerken! Hoe moet ik leren netwerken?” heb je nog geen antwoord 
gekregen. 

Dit boek gáát je ook geen antwoord geven op deze vraag. Dit boek vertelt je niet hoe je 
een voor jou geheel onbekend persoon kan omtoveren tot een toekomstige klant, je hebt 
inmiddels zelf ontdekt dat de mensen die je wél kent (en de mensen die zíj kennen) veel 
meer betekenis kunnen en zullen hebben voor jouw bedrijf, activiteit of initiatief.

Wat je wél leert in dit boek is hoe iemand die een onbekende lijkt, kan toetreden tot 
jouw	netwerk	van	mensen	die	je	kent,	leuk	vindt	en	vertrouwt	–	en	jij	tot	hún	netwerk.	
Want netwerken hebben geen vaste bezetting. Mensen treden constant toe tot elkaars 
netwerken. 

In dit hoofdstuk wil ik je waarschuwen voor de manier waarop de ontstane 
netwerkindustrie jouw capaciteiten bij het betrekken van je netwerk om je doelen en 
dromen te realiseren, in gevaar dreigt te brengen. Jouw netwerk is er niet om je rijk te 
maken. Jouw netwerk is er om mensen met elkaar te verbinden en initiatieven mogelijk 
te maken die eerst niet mogelijk leken. Laat netwerkgoeroes dat niet van je afpakken!

Er zijn geen afspraken of regels hoe de termen ‘netwerk’ en ‘netwerken’ te gebruiken. 
Ze zijn nieuw in onze taal en iedereen gebruikt ze zoals ze dat zelf het liefst doen. De 
netwerkindustrie echter geeft de termen een bepaalde betekenis met het doel daar munt 
uit te slaan. Als jij denkt dat je niet kunt netwerken, ga op cursus! Zoek je een baan? 
Word	lid	van	een	netwerk	van	werkzoekenden	–	kassa!	

Wanneer het gaat om een duurzame uitwisseling tussen individuen, organisaties en 
groepen, is netwerken een activiteit met een maatschappelijke betekenis. Een voorbeeld. 
Als je een evenement organiseert waarbij werkloze mensen elkaar opzoeken, kun je 
dat een netwerkevenement noemen. Maar als je werkzoekenden niet daadwerkelijk de 
kans geeft hun zoektocht naar werk te delen met mensen die hen leuk vinden, kennen 
en vertrouwen, is het dan wel een netwerkevenement? Misschien is het gewoon een 
gezellige manier om anderen te ontmoeten die ook op zoek zijn naar werk. Want hoe 
groot is de kans dat, tijdens de borrel, mensen met elkaar delen waar ze op uit zijn? 
Waar ze informeren naar de ander, nadenken over wie ze kennen die voor de ander van 
nut zou kunnen zijn en aanbieden om in eigen kring te zoeken? 
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Je kunt ervoor kiezen om de borrel na een conferentie een netwerkevenement te 
noemen als lokkertje voor jouw conferentie, maar als het niet is ingericht als een kans 
voor deelnemers om netwerkgesprekken te hebben, is het gewoon een borrel. Neem 
bijvoorbeeld een bijzonder evenement waar ik recent een uitnodiging voor kreeg. Een 
organisatie had twintig vrouwelijke ondernemers uit Afrika uitgenodigd voor een 
handelsmissie met als afsluitend programmaonderdeel de mogelijkheid om nader 
kennis te maken met Nederlandse ondernemers. Op het middagprogramma stond een 
workshop	waar	ik	veel	zin	in	had	–	over	bedrijfsplanning.	De	tijd	was	te	kort	om	het	
onderwerp goed uit te diepen, maar we kwamen een heel eind. Een ware uitwisseling 
van ideeën en ervaringen ontstond en wat mij betreft kon het langer doorgaan. Maar dat 
paste niet, want de organisatoren stonden erop dat we naar de receptie kwamen, waar de 
netwerkborrel met wijn en zoutjes zou beginnen. Ik besefte dat de nuttige uitwisselingen 
nu voorbij waren en besloot zonder wijn, noten en small-talk te vertrekken.

Het echte ‘netwerk’ gedeelte was het moment waarin mensen een ware uitwisseling met 
elkaar hadden, met oprechte belangstelling. Wat de organisatoren een ‘netwerkborrel’ 
noemden was een duur woord voor een gewone borrel. Daarin ligt het verschil.

Taal evolueert. Modes veranderen. In een wereld waar ‘netwerken’ een modewoord is, 
klinkt het veel zakelijker om een lunch als een netwerkevenement te beschrijven.

Commercie en de netwerkindustrie
De	netwerkindustrie	propageert	netwerkevenementen	en	–	om	je	het	idee	te	geven	
dat	je	deze	evenementen	nuttig	kunt	gebruiken	–	geven	de	spelers	in	deze	industrie	in	
charismatische toespraken hun ‘tips en tricks’. Trap er niet in! Als je uit bent op een 
goedlopend	project	of	op	meer	hulpbronnen,	helpen	deze	tips	je	niet	–	en	soms	werken	
ze je zelfs tegen.

E E RST E WA A R D E LOZ E T I P 
Presenteer je op netwerkevenementen als een winnaar. Zorg dat je glimlacht 
en dat je zelfverzekerdheid uitstraalt. Kleed je goed aan, want mensen willen 
met je praten als je er goed uit ziet. Als mensen denken dat je geslaagd 
bent en populair, zullen ze met je willen omgaan. Dus ook al vind je de 
bijeenkomst niets, straal uit dat je het ontzettend naar je zin hebt. Pas dan 
heb je kans dat iemand naar je toestapt.  
En dan, vraag ik me af? Gaan ze je dan je droombaan aanbieden? Gaan ze dan zeggen dat 
ze jouw product willen afnemen? Of zijn ze gewoon blij een vriendelijk persoon tegen te 
komen bij wie ze rust kunnen vinden voordat ze zelf weer de zaal in lopen in de hoop hun 
droomtransactie te verwezenlijken?

T W E E D E WA A R D E LOZ E T I P
Verzamel zoveel mogelijk visitekaartjes. Je wilt namelijk de adressen 
verwerken en gebruiken om later, via een e-mail, je product of dienst te 
promoten.  
Waarom is dit een waardeloze tip? Je mag mensen tegenwoordig niet meer zonder 
expliciete	toestemming	schrijven.	En	verder:	als	jullie	alleen	kaartjes	hebben	
uitgewisseld is er weinig kans dat de persoon je later nog herinnert als iemand die een 
hulpbron zou kunnen zijn. 
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D E R D E WA A R D E LOZ E T I P
Woon zoveel mogelijk netwerkevenementen bij. Want zo krijg je een enorme 
stapel visitekaartjes c.q. adressen om te verwerken.  
Je zou je kunnen afvragen: kan ik niet gewoon een stapel visitekaartjes neerleggen bij de 
ingang en dan terug gaan naar kantoor? Nee, is het antwoord, mensen willen je gezien 
hebben. Volgens de netwerksprekers, als mensen zien dat je je goed kunt kleden, goed 
kunt glimlachen en ook tip nummer 4 hebt gevolgd, willen mensen zaken met je doen. 

V I E R D E WA A R D E LOZ E T I P  (E N H E E L O N S M A K E L I J K) 
Zorg dat je adem niet slecht ruikt. Daarom ga je nooit naar een 
netwerkevenement zonder je pepermuntjes.  
Een auteur over ‘hoe te netwerken’ schreef nauwgezet en tot in detail hoe je moet 
checken of je adem slecht ruikt. Als je serieus denkt dat heimelijk blazen op je hand 
daar de manier voor is, denk dan nog eens goed na. Je moet de achterkant van je hand 
likken met de achterkant van je tong, wachten tot het droogt en dan pas je hand ruiken. 
Dit is geen netwerktip, echt niet. Onthoud dit: een netwerk is een duurzame uitwisseling 
tussen individuen, organisaties en groepen. Slecht ruikende adem heeft daar niets mee te 
maken. Raak niet van de wijs door dit soort onzin.

V I J F D E WA A R D E LOZ E T I P  (KO LO N I A L I ST I S C H) 
Je handdruk. Netwerkauteurs en -sprekers willen dat jouw handdruk 
zelfverzekerdheid uitstraalt. Ze willen niet dat je handdruk te slap is. 
Ferm moet het zijn. Wat ze niet vertellen is dat hoe je iemand begroet, per cultuur 
verschilt. Russen en Amerikanen houden van een stevige handdruk, terwijl de Fransen 
de voorkeur geven aan een lichte, snelle handdruk. Afrikanen raken elkaars ellenbogen 
wanneer ze elkaar begroeten. Maori’s groeten door de neuzen tegen elkaar te doen. 
Japanners buigen. Chinezen knikken. Britten zijn minder van de handdruk en meer van 
een gewoon ‘hallo’. Je kunt putten uit een heel repertoire aan begroetingsvormen als 
je iemand tegenover je hebt die je nog niet kent. Het advies van de netwerksprekers is 
zowel cultuur- als gender bevooroordeeld. 

Bovendien	vind	ik	het	sinds	mijn	bezoeken	aan	Afrika	eerlijk	gezegd	geen	fijn	idee	
om de hand van een onbekende te schudden. In een omgeving met weinig toegang tot 
schoon water is het hygiënischer om geen hand te schudden. Maar ook elders, wie zegt 
dat de mensen die ik ontmoet altijd gebruik maken van de gelegenheid om hun handen 
te wassen? Wetenschappers van het Weizman-instituut in Israël hebben in het geheim 
ontmoetingen	van	vreemdelingen	van	Europese	afkomst	gefilmd.	Deelnemers	raakten	
22 procent van de tijd hun neus na het handen schudden. Het snuiven verdubbelde 
toen mensen van hetzelfde geslacht elkaar begroetten. Onderzoekers zeggen dat een 
handdruk geven ons in staat stelt om elkaars geur te ruiken.45 

45	 		Wil	je	bewijs?	Kijk	dan	naar	deze	video:	www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2977389/

Why-handshake-sign-friendship-Humans-use-greeting-SNIFF-people-just-met.html.
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Dus wat mij betreft: nee, bedankt voor de stevige handdruk-tip. Met deze en de andere 
tips is intrinsiek overigens niets mis. Dat is het punt niet. Mijn kritiek is dat ze niet van 
waarde zijn voor iemand die graag wil leren hoe hij of zij beter haar of zijn netwerk kan 
bouwen en benutten. Wel waardevol is het oefenen in deze vier gedragingen:
• Weet wat je nodig hebt
• Laat mensen weten wat je van plan bent
• Accepteer de bijdrage van anderen, wetende dat je het niet alleen kunt doen
• Geef genereus als een ander het vraagt.

Conferentie sponsoren varen wel bij netwerkevenementen
Op dit moment zit er wellicht een uitnodiging voor een netwerkevenement in 
je	mailbox.	Je	bent	uitgenodigd	op	een	conferentie	of	een	kennisevenement	en	
krijgt,	als	stimulans,	de	kans	om	na	afloop	te	netwerken.	

Soms ga je op zo’n uitnodiging in. Soms weet je zeker dat het onderwerp van 
de conferentie je interesseert of dat je het zelfs heel belangrijk vindt. Dan heb 
je geen twijfels, je gaat. Als je licht enthousiast bent over het onderwerp en 
een vermoeden hebt dat je daar (voor jou) interessante mensen zou kunnen 
ontmoeten, hak je de knoop door en schrijf je je in.

En nu ga je je voorbereiden op het netwerkevenement. Als je het advies van 
de boeken en seminars van de netwerkindustrie volgt, ga je niet praten met 
mensen die je al kent, want die mensen kan je op een ander moment opzoeken. 
Nee, je gaat je concentreren op het hebben van gesprekken met mensen die 
je niet kent. Je hebt je visitekaartjes klaar en gemakkelijk te bereiken in je 
rechterzak en je linkerzak is gereed voor ontvangst van de kaarten die je 
krijgt (daarom is het advies om altijd een jas met zakken te dragen tijdens een 
netwerkevenement). Je zet een brede glimlach op (want volgens het advies 
willen mensen praten met iemand die glimlacht). En je hebt je pepermuntjes 
bij de hand. Je vraagt je af of je een waardevolle dag zult hebben.

De sponsoren van de conferentie hebben geen twijfels over de waarde van 
de conferentie. Ze hebben in het evenement geïnvesteerd en hebben al jouw 
bedrijfsgegevens inmiddels in hun bestanden verwerkt. Binnenkort hoor je 
meer van hen (of niet, als je voor hen niet interessant bent). Zij weten precies 
wie aanwezig zal zijn en vaak ook welke onderwerpen de deelnemers het meest 
interessant vinden (want je hebt ingevuld welke workshop je wilt volgen). Hun 
eigen medewerkers zullen deelnemen aan de conferentie en niet alleen nieuwe 
kennis opdoen, ze zullen waardevolle gesprekken hebben met mensen in hun 
waardeketen. Door goed voor de dag te komen genieten de sponsoren van 
goede PR waarmee jij in de toekomst meer vertrouwen in hen zult hebben.  
Zij weten zeker dat hun investering in tijd en geld de moeite waard is geweest. 
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Geheel zonder gevaar is dit allemaal niet
Naast het feit dat de tips niet relevant zijn voor het daadwerkelijke netwerken, zijn er 
echte gevaren verbonden aan deze netwerkindustrie. Samenlevingen gedijen omdat 
mensen elkaar nodig hebben en een hulpbron zijn voor elkaar. De netwerkindustrie 
bevordert ondiepe verbindingen ten koste van structurele relaties. Het moedigt mensen 
aan	om	alleen	met	elkaar	te	praten	als	dat	gesprek	een	positief	effect	heeft	op	de	carrière	
of bedrijfsdoelen van de persoon die het gesprek start. Als iemand niet langer ‘relevant’ 
wordt geacht, of niet relevant op dit moment, wordt ze door de fastfood-netwerker 
genegeerd. In de netwerkindustrie is niemand ooit waardevast. 

De ervaring van mijn kennis Mary illustreert het probleem al te goed. Mary, een vriendin 
van mijn zus, is advocaat en zakenvrouw en kent veel invloedrijke mensen. Niet zo lang 
geleden	werd	ze	benaderd	door	een	jonge,	ambitieuze	vrouw	–	die	we	allebei	kennen	–	 
die snel carrière wilde maken. Ze vroeg Mary om haar te introduceren bij enkele mensen 
die haar konden helpen haar doel te bereiken. Mary deed dat graag en de vrouw nam 
vervolgens een sprint op weg naar de top. Sindsdien, als ze elkaar tegenkomen bij 
sociale gelegenheden, begroet de jonge vrouw Mary niet. In plaats daarvan benut ze de 
bijeenkomst om mensen te spreken die ze op dat moment ergens voor nodig heeft. Mary 
heeft voor haar op dit moment geen waarde. Het probleem voor de vrouw in kwestie is 
dat ze nooit meer Mary om raad of hulp kan vragen, die kans heeft ze verkwanseld. Ze is 
de goodwill van Mary verloren en zal veel moeite moeten doen om het terug te winnen. 

Helaas is er niet alleen verlies bij bovengenoemde carrièrevrouw. De integriteit van 
het netwerk van verbindingen dat zich strekt van Mary tot mensen door het hele land 
en verder, is aangetast. Vertrouwen is aangetast. De mogelijkheden voor het delen van 
kennis is aangetast. 

In plaats van de connectiviteit en verbondenheid te versterken, lijdt connectiviteit onder 
het succes van de netwerkindustrie. Dat kunnen we ons niet veroorloven. We hebben 
connecties, vertrouwen en uitwisselingen nodig. Connectiviteit is de brandstof waarop 
onze maatschappij draait. De netwerkindustrie leunt zwaar op netwerken als instrument 
voor transacties; de samenleving heeft netwerken als bronnen van transformatie nodig.
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Het opnieuw uitvinden van de netwerkindustrie46

Een van mijn mentoren, Deirdre Gruendler, schreef een blog over de poging van 
25	topvrouwen	in	Chicago	–	o.a.	advocaten,	auteurs	en	politiek	fondsenwervers	–	
om de netwerkindustrie opnieuw uit te vinden.
De meningen waren unaniem: leiders zijn op zoek naar authentieke verbindingen 
en duurzame relaties. Wat opviel was de nadruk op het bouwen van een netwerk 
met mensen die elkaar uitdagen en inspireren en elkaars groei ondersteunen.
Groei van bedrijf of organisatie was ook aanwezig, maar op een andere manier. 
In plaats van te focussen op de overeenkomsten die zouden kunnen voortkomen 
uit nieuwe en oude verbindingen, wilden de deelnemers zich in eerste instantie 
concentreren op elkaar leren kennen. “Zaken komen wanneer we het persoonlijke 
voorop stellen”, stelden ze vast. Wanneer je verbindende kernwaarden hebt, 
volgen de zaken vanzelf. 
Dát is de uitdaging: wanneer je nieuwe mensen ontmoet en begint te ontdekken 
hoe je van waarde kunt zijn voor elkaar, of wanneer je met collega’s praat, met 
op de achtergrond de mogelijkheid om samen te werken aan een project, wees 
nieuwgierig naar de kernwaarden van de ander. De kernwaarden geven je toegang 
tot nieuwe en onwaarschijnlijke manieren om te ontdekken op welke wijze je iets 
voor elkaar kunt betekenen. 

Het belang — of niet — van visitekaartjes

“Voor	de	ongeraffineerde	of	onfatsoenlijke,	is	het	visitekaartje	slechts	een	
onbeduidend en onbelangrijk stuk papier; maar voor de gecultiveerde discipel 
van goede manieren, is het een blijk van subtiele en onmiskenbare intelligentie. 
De	combinatie	van	textuur,	de	stijl	van	het	graveren	en	zelfs	het	uur	van	het	
achterlaten ervan, zorgen ervoor de vreemdeling, wiens naam het draagt, 
in een aangename of onaangename houding te plaatsen - zelfs voordat zijn 
manieren, gesprek en gezicht in staat zijn om zijn sociale positie te verklaren. 
Hoe hoger de beschaving van een gemeenschap, hoe zorgvuldiger het is om de 
elegantie van haar sociale vormen te behouden. Het is net zo gemakkelijk om 
een   perfect geslacht en opvoeding uit te drukken in de modieuze formaliteiten 
van visitekaartjes, als door een andere methode, en misschien is het inderdaad 
de veiligste voorbode van een introductie voor een vreemde. De structuur moet 
goed zijn, het schrift eenvoudig en de afmeting niet te klein, zodat de ontvangers 
tegen	zichzelf	zeggen:	‘Een	grillig	persoon’,	en	niet	te	groot	om	pronkzucht	te	
suggereren.	Verfijning	raakt	zelden	uitersten	aan.”

  John H. Young (1881)
	 	 	Onze	houding	of	onze	manieren,	gedrag	 

en	kleding	van	de	meest	verfijnde	samenleving

Visitekaartjes	waren	een	functioneel	onderdeel	van	formele	Europese	etiquette.	Naast	
de regels die Young beschrijft was het ook van belang dat een getrouwde vrouw niet haar 
eigen naam op haar visitekaartje liet drukken, ze was altijd de vrouwelijke versie van 

46  Citaten uit een blog van Deirde Gruendler van CultureSync
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haar echtgenoot. Charlotte Brontë was niet erg sociaal en liet vermoedelijk nooit een 
visitekaartje achter, maar stel dat ze dat zou hebben gedaan in de korte periode tussen 
haar trouwen en haar overlijden, had haar kaartje haar als mevrouw Arthur Bell Nicholls 
moeten aankondigen. 

Jane Austen trouwde niet. In haar boeken heb ik voor het eerst over visitekaartjes 
gelezen. Jonge vrouwen debuteerden en begaven zich vervolgens op de huwelijksmarkt. 
Met	de	‘juiste’	man	aan	de	haak	zou	haar	toekomst	–	en	de	status	van	haar	familie	–	voor	
altijd verzekerd zijn. Ouders, ooms en tantes hadden het daarom druk met het vinden 
van geschikte mannen. De visitekaartjes maakten deel uit van het gereedschapskistje van 
de man. Hij liet zijn kaartje achter in de hoop dat de jonge vrouw (en haar familie) hem 
zou willen ontvangen. Ook jonge vrouwen gebruikten ze, om afspraken met vriendinnen 
mee te maken. Zo ook in Austen’s roman Northanger Abbey:

“Ze bereikte het huis zonder enige belemmering, keek naar het nummer,  
klopte	aan	de	deur	en	vroeg	naar	juffrouw	Tilney.
De	dienaar	geloofde	dat	juffrouw	Tilney	thuis	was,	maar	was	niet	 
helemaal zeker.  
Zou ze graag haar naam naar boven sturen?
Ze gaf hem haar kaartje.
Binnen een paar minuten kwam de man terug en met een blik die zijn woorden 
niet	helemaal	bevestigde,	zei	hij	dat	hij	zich	vergist	had,	want	juffrouw	Tilney	
was naar buiten gelopen.
Catherine verliet het huis met een blos van vernedering.
Ze	was	er	bijna	van	overtuigd	dat	juffrouw	Tilney	thuis	was	en	te	zeer	beledigd	
om het gevoel toe te laten; en terwijl zij zich op straat terugtrok, kon zij haar blik 
niet afhouden van de ramen van de salon, in afwachting haar daar te zien, maar 
er verscheen niemand.”

Intrigerend, nietwaar? Jane Austen verleidde me van jongs af aan om ooit een eigen 
visitekaartje te willen hebben. Het duurde best lang totdat ik er eentje kreeg en sindsdien 
leef ik niet zonder. Zeven jaar geleden, toen ik in ons dorp kwam wonen, gaf ik tijdens 
een bijeenkomst van de ondernemersvereniging mijn eigengemaakte visitekaartje aan 
een	grafisch	ontwerper.	Ze	luisterde	aandachtig	naar	mijn	verhaal	over	wat	ik	doe,	keek	
nogmaals naar mijn kaartje en zei: “Lin, dit kan niet. Je kunt deze kaart niet tonen aan 
mensen als je hen vertelt over het werk dat jij doet. Het laat niets zien van wie je bent 
in de wereld en wat je ambities zijn. Mag ik, gratis omdat ik in jouw werk geloof, een 
kaartje voor je maken?” Sindsdien levert ze de vormgeving van mijn website, maakt mijn 
brochures en maakt mijn boeken op. Ze maakte op een authentieke wijze kennis met me, 
begreep wat mijn kernwaarden zijn en wilde aan mijn doelstellingen bijdragen.

Toen John H. Young zijn zorgvuldige uitleg van het gebruik van visitekaartjes schreef, 
was het 1881. Telefonie werd pas tien jaar later uitgevonden. We hebben tegenwoordig 
zo veel andere manieren om iemand te laten weten dat je een bezoek op prijs stelt of 
dat je van plan bent om langs te komen. Toch blijven visitekaartjes betekenisvol, ook 
al weet je niet of de betekenis in jouw sociale- en culturele omgeving, overeenkomt 
met de betekenis in andere landen. Geef je bij wijze van spreken een kaartje aan een 
milieuactivist, dan laat je hen weten dat bomen ondergeschikt zijn aan jouw ego. Geef je 
geen kaartje aan een Koreaanse politica tijdens een internationale conferentie, dan loop 
je de kans om vervolgens volledig door haar te worden genegeerd.
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Visitekaartjes hebben: 

- veel betekenis in Zuid-Korea 
Enkele	jaren	geleden	was	ik	op	uitnodiging	van	de	Sookmyung	Women’s	University	in	
Korea. Samen met veertig vrouwen uit vijftien landen beschikten we een week lang over 
alle faciliteiten van de universiteit. De universiteit was een van de initiatiefnemers van 
een project waar ook ik bij betrokken was, om vrouwen wereldwijd toegang te geven tot 
informatie over internationale verdragen met betrekking tot de rechten van vrouwen. 
Binnenkort zou de Verenigde Naties hierover spreken en wij wilden er samen voor 
zorgen dat niet-gouvernementale organisaties volledig mee konden participeren in dat 
proces. Ik was een van de trekkers van het initiatief. 

Tegen het einde van de week kregen we het verzoek van de universiteitsvoorzitter 
om ons bij haar en de decanen van de universiteit te presenteren. Om de ontmoeting 
goed voor te bereiden nam onze gastvrouw ons apart en legde de regels uit voor het 
presenteren van visitekaartjes in Korea. Het was belangrijk dat dit goed ging: een 
geslaagde uitwisseling zou deze machtige vrouwen aantonen dat ons bezoek voor beide 
partijen waardevol was geweest. 

De korte weergave van de les: 
•   Houd je eigen visitekaartje op borsthoogte met beide handen vast. 
•			Breng	het	kaartje	–	nog	steeds	op	borsthoogte	–	naar	de	ontvanger,	met	de	tekst	in	de	

juiste richting en in het zicht van de ontvanger.
•   Als ontvanger neem je het kaartje op borsthoogte met twee handen aan en voordat je 

de tekst aandachtig leest, bedank je de gever. 
•   Pas nadat de kaartjes zijn uitgewisseld, mag je gaan zitten. 
•   Leg de ontvangen kaartjes vervolgens voor je op tafel. Verstop ze niet (bijvoorbeeld  

in de zak van je colbert) want dat is onbeleefd, je geeft daarmee het bericht af dat je  
die persoon onbelangrijk vindt. 

Kort na de les gingen we naar de statige kamer waar de hoogwaardigheidsbekleders van 
de universiteit op ons wachtten. Niet iedereen van onze groep was op deze ontmoeting 
voorbereid. De vertegenwoordiger van een van de organen van de Verenigde Naties 
bijvoorbeeld, had geen visitekaartje bij zich. Zij werd genegeerd. De mensen met kaartjes 
werden als leiders erkend. 

- niet veel betekenis op Nederlandse scholen
Toen ik voor het eerst kennismaakte met het managementteam van een school waarmee 
ik zou werken aan   de samenwerkingscultuur, liep ik op het afgesproken tijdstip de 
directiekamer binnen. Het managementteam zat er al. Ze hadden hun vorige vergadering 
nog niet afgerond. Niemand stond op, niemand bood me hun hand en niemand stelde 
zich voor. Ik bood vervolgens ieder van hen mijn kaartje aan en drukte hen op het hart 
om tijdens het traject met me in contact te blijven. Het leek niemand te interesseren. Ik 
bleef achter met het gevoel dat het team noch nieuwsgierig, noch communicatief, noch 
gemotiveerd was om aan dit traject te beginnen.

- geen betekenis bij Cisco
Tijdens een kennisdelingsevenement bij het bedrijf Cisco in Nederland werd mij de 
no-card	filosofie	van	deze	multinational	uitgelegd.	Cisco	is	een	netwerkbedrijf	en	
kostenbewust. Visitekaartjes brengen onnodige kosten met zich mee. Het bedrijf is van 
mening dat de handtekening onder aan een e-mail alle informatie verschaft die een 
persoon nodig heeft. Het bedrijf moedigt zijn personeel aan om met mensen te praten, 
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en, mochten ze een follow-up geven aan een ontmoeting met een vreemde, hun naam en 
contactgegevens op te schrijven. Het bedrijf stelt dat een relatie die op deze manier is 
gestart meer waarde heeft dan een stapel visitekaartjes die in een la belanden.

Oefening 7: E-mail als visitekaartje
Je kunt je e-mail zo instellen dat de ontvanger altijd jouw contactgegevens krijgt, zelfs 
via een tekstbericht. 
Je kunt een e-mailhandtekening als voettekst onder je Gmail-berichten toevoegen. 
Welke andere mail-provider je ook hebt, er is een manier om je contactgegevens toe te voegen.

Of ze wel of geen visitekaartjes hebben, mensen zijn belangrijk voor het welslagen van 
jouw initiatieven, projecten, bedrijf of organisatie. Hoe beter je ze kent, hoe authentieker 
de relatie, hoe waardevoller jij voor hen bent en zij voor jou. In plaats van je te 
concentreren op de kaartjes en de manier waarop je ze geeft of ontvangt, concentreer je 
je op de relatie. Ontdek wat de mensen die je kent aan het doen zijn. Laat hen weten wat 
je van plan bent. Laat hen weten wat je nodig hebt en als ze iets van je nodig hebben, 
wees gul. Wees nieuwsgierig, wees bereid om verrast te worden, heb de houding van een 
beginner.

De handelaren in zijde in de 14e eeuw vertrouwden niet op visitekaartjes, een brede 
glimlach en pepermuntjes om hun doelen te bereiken. Ze maakten zich geen zorgen over 
hoe hun adem rook. Ze hadden geen interesse in netwerkevenementen met willekeurige 
vreemden en oefenden nooit in de juiste handdruk. Hun succes bereikte ze door 
bekenden	–	mensen	die	zij	vertrouwden	–	te	betrekken	bij	zaken	die	voor	hen	belangrijk	
waren.

Oefening 8:  
Bedenk een methode om contactgegevens van mensen op te slaan
Om op een praktische manier te onthouden wie de persoon is die je ontmoet, kun je 
gebruik maken van diverse handige tools. Ontdek voor jezelf wat voor jou werkt.
Tijdens het gesprek, stuur een WhatsApp met voor de persoon in kwestie nuttige 
informatie en vraag hem of haar om zelf het telefoonnummer toe te voegen. Stuur het 
bericht en sla het nummer vervolgens op bij je contacten.
Nodig de persoon uit om met je te linken op LinkedIn.
Stuur de persoon een e-mail en als je daarop een antwoord krijgt, sla naam, e-mail en 
telefoonnummer die is meegestuurd in het bericht, op in je contacten.
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ONTWIKKEL JE EIGEN STIJL OM VERBINDINGEN TE MAKEN 

“Onze	diepste	angst	is	niet	dat	we	ontoereikend	zijn.	Onze	diepste	angst	is	dat	
we oneindig machtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis waar we het aller 
bangst	voor	zijn.	We	vragen	onszelf	af:	wie	ben	ik	om	briljant	te	zijn,	prachtig,	
talentvol, fantastisch? Maar wie ben je om dat niet te zijn? Je bent een kind van 
God. Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.”
  Marianne Williamson, 1992

Er zijn twee soorten mensen waarmee je in verbinding kunt staan: degenen die je kent 
en degenen die je niet kent. Tot nu toe hebben we aandacht besteed aan de mensen die 
je kent, want dit zijn de mensen die je vertrouwt en aan wie je dingen durft te vragen en 
voor wie je je best doet als zij jou iets vragen.

Door de mensen die je kent te betrekken bij jouw initiatieven, geef je hen te kennen dat 
je hen waardeert. Op hun beurt waarderen zij het om gevraagd te worden. Zelfs als ze 
ervoor kiezen om niet deel te nemen aan jouw initiatief, kun je ervan uitgaan dat ze het 
leuk vinden dat je aan hen denkt. De uitnodiging heeft jullie dichter bij elkaar gebracht.

Maar hoe vertel je een onbekend iemand wat je nodig hebt en hoe betrek je hen bij je 
initiatief?

Laten we het over vreemden hebben
Ik ben drie maanden alleen op reis door Europa geweest met als doel mensen te leren 
 kennen en hen in verbinding te brengen met mijn collega’s, milieu- en mensenrechten-
activisten in Australië. Drie maanden lang stapte ik in een nauwelijks bekende omgeving 
in een trein, om uren later uit te stappen in een totaal onbekende omgeving. Ik moest 
de mensen vinden die voor mij relevant waren en hen bewegen om een uur of een avond 
met me door te brengen. Na drie maanden was ik op en heb ik een week lang in bed 
gelegen, bij vreemden, om bij te komen. Ik had slechts één wens: mensen ontmoeten 
die ik kende en die mij kenden. In de maanden daarvoor had ik, bij elke ontmoeting, de 
moed bij elkaar geraapt terwijl een monoloog zich in mijn achterhoofd afspeelde: Is mijn 
kleding gepast? Wat moet ik in Portugal/Spanje/Ierland doen als de mensen geen zin 
hebben om met mij te praten? Ben ik hier veilig? 

Dergelijke vragen gieren nog steeds door mijn hoofd als ik me op een evenement 
voorbereid waarvan ik weet dat ik niet veel mensen zal kennen. Als ik naar een 
conferentie ga spreek ik in het begin alleen met bekenden. Volgens sommige 
analisten is deze angst of onzekerheid een historisch gegeven: we leefden vroeger in 
gemeenschapsbanden en konden niet voorspellen hoe mensen van buiten op ons zouden 
reageren. Bijna iedereen vindt het moeilijk om met vreemden te spreken. Toch is, naar 
mijn overtuiging, de waarde van een conferentie de mensen die je leert kennen. Daarom 
heb ik, als organisator en dagvoorzitter van conferenties, de gewoonte ontwikkeld om 
elke conferentie te beginnen met een oefening waarbij mensen in gesprek gaan met 
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onbekenden om hen heen. Ik vraag de deelnemers om op te staan en een gesprek te 
hebben met vijf mensen die ze niet kennen. In dat gesprek stellen ze zich voor en laten ze 
hun gesprekspartner weten wat ze uit deze conferentie willen halen en wat ze brengen. 
Wat daarna gebeurt is magisch. Mensen gaan met elkaar in gesprek, ze ontdekken 
overeenkomsten, ze spreken met elkaar af en het duurt erg lang voordat ik hen weer in 
de stoel krijg. 

Wat zou er kunnen gebeuren als mensen, zonder de instructies van de dagvoorzitter, 
zomaar in gesprek zouden gaan met vreemden. Ik heb er een risicoanalyse op losgelaten:

Wat er zou kunnen gebeuren Waarschijnlijkheid Impact

De ander is onaangenaam verrast en 
geeft mij een klap in het gezicht 

Laag Mocht het toch gebeuren, 
vast pijnlijk

We spreken niet dezelfde taal Medium Er is geen gesprek

Ik ontdek dat deze persoon mijn 
interesses deelt

Medium Mogelijk gaan we samen 
koffiedrinken

Ik ontdek dat we helemaal niets 
gemeen hebben

Medium Helaas	geen	koffie,	maar	
misschien is de volgende 
persoon interessant voor 
mij

Ik ontdek dat deze persoon een ver 
familielid van me is 

Gezien ik de dochter ben 
van mijn moeder, die 
altijd en overal nieuwe 
familie ontdekte, hoog 

Ik heb een grappig gesprek

Ik heb een moment van vrijheid en 
zelfexpressie

Hoog Ik voel me goed, mijn dag 
kan niet meer stuk

De persoon gaat er met mijn 
portemonnee/eten/jas vandoor 

Laag Laat het probleem over aan 
de organisatoren van de 
conferentie; ik ga natuurlijk 
wel aangifte doen 

Ik krijg antwoorden op vragen die  
ik altijd al heb willen stellen 

Hoog Ik hoef me nooit af te 
vragen wat er zou zijn 
gebeurd als ik het had 
durven vragen

Alles bij elkaar, het risico is laag dat er iets slechts voortkomt uit een gesprek dat ik 
aanknoop met een onbekende. Het is meer waarschijnlijk dat er iets goeds komt uit het 
gesprek. Door met vreemden praten te vermijden, ruil ik de zeer kleine kans dat er iets 
ergs gebeurt in voor de zeer reële kans op iets geweldigs.
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Onze voorouders die in gemeenschapsbanden leefden hadden wellicht reden om op hun 
hoede te zijn voor vreemden. Deze oude angsten helpen ons niet bij het realiseren van 
doelen op het werk, in het gezin of binnen de gemeenschap. De angst om met vreemden 
te praten houdt onze projecten klein. 

Sociale rollen 
De diversiteit aan manieren om met elkaar kennis te maken, ons met anderen te 
verbinden, maakt van het leven een dans. Denk terug aan een gelegenheid waarbij je 
voor het eerst een nieuwe groep mensen ontmoette, bijvoorbeeld de leden van je koor. 
In het begin zag je de groep als één geheel, als mensen die elkaar kenden. Daarna begon 
je de verschillende individuele sociale rollen waar te nemen. Misschien heeft iemand je 
iets te drinken aangeboden. Iemand anders heeft geïnformeerd naar de aanleiding van 
je komst. Na een tijdje wilde iemand weten wat voor werk je doet of toonde interesse in 
je hobby’s of wilde weten waar je woont. Mogelijk ontdekte je dat een of twee mensen 
in de groep goede bekenden zijn van mensen die jij kent. Wellicht heeft iemand je 
aangemoedigd om lid te worden van het koor. Binnen een uur heb je een idee van de 
mensen in de groep en hun stijl van verbinden. Vanaf dat moment zie je de groep niet 
meer	als	een	eenheid	zonder	specifieke	structuur;	de	groep	bestaat	uit	zowel	extraverte	
als introverte mensen, uit verbinders, koppelaars, leiders en volgers. De groep is een 
microkosmos van de samenleving in het algemeen. Elke manier van zijn, elke rol, is 
belangrijk voor het geheel.

Malcolm Gladwell onderscheidt in zijn boek The Tipping Point drie rollen die nodig zijn 
om een initiatief te laten slagen: verbinders, mavens en verkopers. 

Verbinders kennen veel mensen en hebben de gewoonte om de mensen die ze kennen, 
en	waar	nuttig,	met	elkaar	in	contact	te	brengen.	Ze	zijn	wat	dat	betreft	net	quilters.	Een	
quilter	begint	met	het	knippen	van	kleine	vierkante	lapjes	stof	in	verschillende	vormen	
en kleuren. Als er voldoende vierkanten zijn, worden ze naast elkaar gelegd en begint het 
proces van spelen met vormen en ontwerpen. Veel opties worden bestudeerd voordat 
de vierkanten aan elkaar worden genaaid. Verbinders luisteren naar wat mensen die ze 
ontmoeten vertellen over hun werk, hun kennissenkring, hun interesses. Verbinders 
willen waardevolle verbindingen leggen tussen mensen. Ze beleven hier veel plezier 
aan. Sommige verbinders zijn methodisch en houden lijsten bij met telefoonnummers, 
e-mailadressen en andere persoonlijke gegevens van mensen die ze ontmoeten. 
Anderen zijn minder systematisch en slaan interessante verhalen op in hun geheugen. 
De verhalen komen weer tevoorschijn op het moment dat de verbinder met iemand 
anders in gesprek is. Hij of zij neemt vervolgens de moeite om de twee met elkaar in 
contact te brengen. Gladwell zegt over verbinders: “Hun vermogen om veel verschillende 
werelden te overbruggen is een eigenschap die intrinsiek is aan hun persoonlijkheid, een 
combinatie van nieuwsgierigheid, zelfvertrouwen, gezelligheid en energie.”

Terugdenkend aan de groep die je voor het eerst ontmoette, zijn er nog een paar rollen 
te onderscheiden. Een groep bestaat uit mensen die graag informatie delen en uit 
mensen die anderen aanmoedigen om actie te ondernemen. Gladwell heeft een naam 
voor beide rollen: de eerste noemt hij ‘mavens’, de tweede ‘verkopers’. Mavens, zegt hij, 
zijn informatiespecialisten, mensen op wie we kunnen vertrouwen om ons met nieuwe 
informatie te verbinden. Het woord komt uit het Hebreeuws en betekent ‘iemand die 
begrijpt’, gebaseerd op vergaarde kennis. Het zijn informatiemakelaars, zij handelen in 
wat zij weten. Zij zijn wandelende databanken. Voor hen staat de boodschap centraal.
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Verkopers zijn vaardig in anderen te overtuigen van de waarde van een project of 
initiatief. Ze kunnen mensen raken met hun beschrijving van jouw project.

Kijk naar voor jou belangrijke initiatieven. Heb je verbinders, mensen die alle mogelijke 
manieren benutten om de informatie te delen? Heb je mavens, mensen die op zoek 
gaan naar organisaties en specialisten die de nodige middelen leveren om het initiatief 
succesvol te laten zijn? Heb je verkopers, mensen die jouw initiatief en de dromen van 
andere mensen met elkaar kunnen verbinden? Als dat niet het geval is, overweeg dat 
het	de	moeite	waard	kan	zijn	op	zoek	te	gaan	naar	wie	een	specifieke	rol	zou	kunnen	
vervullen. 

Omarm je rol en geniet van jouw favoriete manier om bij te dragen aan het bouwen van 
gemeenschappen en netwerken. Je bent niet verplicht om alleen die rol te spelen. Je 
kunt andere rollen aanleren of gelijktijdig uitoefenen. Deze drie sociale rollen vinden 
hun basis in de eerder besproken fundamenten: netwerken komen tot stand in relatie tot 
wat je denkt, wat je wilt en wie je kent (verstand, hart en lichaam). Verbinders maken 
de fysieke banden, mavens zijn bezig met het verstand en verkopers met het hart. Als 
je vertegenwoordigers van deze drie rollen bij jouw initiatief kunt betrekken, heb je een 
sterke basis voor succes.

Oefening 9: Wat is jouw rol? 
Ben je een verbinder?
•		breng	je	constant	mensen	met	elkaar	of	met	specifieke	diensten	in	contact?
•  vinden anderen het bijzonder dat je zo veel mensen kent?
•  gaan jouw verhalen vooral over mensen?
Ben je een maven?
•  vind je het vaak irritant dat mensen zo weinig informatie geven?
•  ga je in op ideeën?
•  gaan jouw verhalen vooral over ideeën?
Ben je een verkoper?
•  als jij over jouw project praat, vinden anderen ze meteen geweldig?
•  gaan jouw verhalen vooral over overtuigende ideeën?

Omarm jouw eigen rol. Laat het voor jou werken. 
Oefenen om steeds beter in die rol te worden!

Six degrees of separation revisited
Netwerktheoreticus	Duncan	Watts	herhaalde	in	2003	het	experiment	van	Milgram,	
dat	eerder	in	dit	boek	besproken	is.	In	Watts’	experiment	is	gebruik	gemaakt	van	een	
website waarmee 61.000 mensen een bericht moesten sturen naar achttien mensen in 
verschillende delen van de wereld. Ook hier waren gemiddeld zes schakels nodig om een 
boodschap aan te laten komen bij de ontvanger. Watts ontdekte daarbij dat elke link 
gelijkwaardig	was	aan	alle	andere	–	er	was	geen	kleine	groep	mensen	die	extreem	goed	
verbonden was en de keten kort hield.47

47	 		Zie	D.J.	Watts.	2004.	“The	‘New’	Science	of	Networks.”	Annual	Review	of	Sociology,	 

Vol.	30,	pp	243–270.
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Dit is goed nieuws voor jou en jouw activiteiten. Jouw netwerk van verbindingen is net 
zo goed als dat van iemand anders als het gaat om het vinden van de hulpbronnen die je 
nodig hebt. Jouw netwerk van verbindingen biedt jou toegang tot iedereen die je maar 
wilt ontmoeten. Dit is geen garantie dat die mensen die je wilt ontmoeten automatisch 
ingaan op jouw verzoeken. Daar heb je de andere netwerkrollen voor nodig.

Met mavens, verbinders en verkopers in het team kun je veel bereiken. Kom je mavens 
tekort? De verkopers zullen helpen jouw idee op zo’n manier te delen dat mavens erop 
af zullen komen. Kom je verkopers of verbinders te kort? Mavens hebben een gigantisch 
databestand in hun hoofden en in hun computers waarmee ze jou kunnen helpen om op 
zoek te gaan naar verkopers en verbinders. 

Om het juiste team bij elkaar te krijgen begin je met de mensen die je kent, de mensen 
die je niet kent en het delen van je visie. Laat mensen weten waar je op uit bent. Laat 
mensen weten wat ze voor jou kunnen betekenen. 



84



85

SOCIALE MEDIA EN NETWERKEN

“Sociale media maken zichtbaar dat wij, de mensen, een stem hebben. Door de 
democratisering van inhoud en ideeën kunnen we ons weer gaan verenigen 
rond gemeenschappelijke passies, waardoor we bewegingen inspireren en 
verandering ontketenen.”
   Brian Solis, Engage: The Complete Guide for Brand and 

Businesses to Build, Cultivate, and Measure Success in the New Web

“Sociale	media	zoals	Facebook	en	Twitter	speelden	onmiskenbaar	een	rol	bij	de	
Arabische Lente. Jongeren in landen zoals Egypte en Bahrein vonden elkaar 
op de platforms, deelden er informatie, en gebruikten ze om demonstraties te 
organiseren. Toch moet de rol van sociale media niet worden overdreven, vinden 
critici.	Ook	in	landen	waar	nauwelijks	internet	was,	zoals	Jemen	en	Libië,	braken	
opstanden uit.”
  John Herrman,	Financieel	Dagblad,	9	feb	2019

 
Veel mensen denken aan sociale media als ze aan het woord ‘netwerken’ denken. In een 
tijdperk	dat	affiches	en	flyers	nauwelijks	meer	gedrukt	worden,	hoe	weet	je	anders	dat	er	
een	interessante	lezing	wordt	gehouden	–	en	hoe	laat	je	anderen	weten	waar	je	mee	bezig	
bent? 

Toen mijn boek in het Engels gepubliceerd werd was sociale media een spannend, 
modern fenomeen. De meeste mensen stonden welwillend tegenover de verschillende 
platforms; ook al hadden sommige beroepen, zoals musici, veel last van de sinistere kant 
van deze media.48 Met de verkiezingen in de VS in 2017 en de onverwachte winst van 
Donald Trump, is het voor iedereen zichtbaar dat Facebook, Amazon en Google impact 
hebben op de democratie. Aspecten van sociale media, vooral hoe mensen en bedrijven 
moedwillig deze media gebruiken, kan de democratie ondermijnen. Dat levert voor mij 
een totaal ander uitganspunt op als ik antwoord wil geven op een vraag die nog steeds 
vaak gesteld wordt: moet ik niet leren om beter om te gaan met sociale media, als ik mijn 
netwerkvaardigheden wil verbeteren? 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal: als netwerken een duurzame uitwisseling is 
tussen organisaties, individuen en groepen, hoe dragen de verschillende platforms 
daar dan aan bij? Tegenwoordig gaat het niet alleen om de individuele ervaring van de 
gebruiker	van	de	sociale	media	maar	ook	om	het	breder	maatschappelijk	effect	van	de	
sociale media op de kwaliteit van onze netwerken.

48	 		Jonathan	Taplin’s	boek	Move	Fast	and	Break	Things	(2017)	onthult	hoe	succesvolle	muzikanten	

tot een leven lang optreden zijn veroordeeld, omdat Big Tech hun stemmen verkoopt zonder 

dat	zij	zelf	daar	geld	aan	overhouden.	Vroeger	konden	musici	verwachten	dat	de	royalty’s	

voldoende geld zouden opleveren voor een rustige oude dag.
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Om deze vraag te beantwoorden ga ik kijken naar de bijdrage van platforms zoals 
Twitter, WhatsApp, Facebook en LinkedIn bij het tot stand komen en ondersteunen 
van een duurzame uitwisseling. Op welke manier dragen sociale media bij aan jouw 
vermogen om te delen waar je mee bezig bent, anderen uit te nodigen om daaraan bij te 
dragen en zelf bij te dragen aan anderen? 

Twitter is in 2006 begonnen, toen de drie oprichters aan een ander idee werkten. In hun 
vrije tijd speelden ze met een tekstplatform waar mensen elkaar heel gemakkelijk op de 
hoogte	konden	brengen	met	maximaal	140	tekens.	Rechtshandhavings-	en	brandweer-
diensten maakten al heel vroeg gebruik van Twitter om campagnes te coördineren en 
snel van informatie te voorzien. Sinds Oprah Winfrey haar miljoenenpubliek in 2009 liet 
kennismaken met Twitter, ontdekten mensen wereldwijd allerlei redenen om Twitter te 
gebruiken.	De	bedenkers	van	Twitter	zagen	hóe	het	werd	gebruikt,	voerden	experimenten	
uit en maakten nieuwe functionaliteiten mogelijk. Wat Twitter nu is, is het resultaat van hoe 
mensen het gebruikten en hoe de makers daarop hebben gereageerd. 

Twitter is enorm veranderd sinds 2006. Van een platform waar individuen berichten 
met elkaar konden uitwisselen is het een zender geworden, met gevestigde kranten 
en mediaprogramma’s die hun artikelen voor een deel via dit medium verspreiden. 
Het is een politieke ruimte waar politieke leiders kort maar krachtig hun politieke 
besluiten naar buiten brengen. Ondernemers en bedrijven gebruiken Twitter voor hun 
zichtbaarheid en om hun band op te bouwen. Twitter is tevens een bron geworden van 
onbevestigde geruchten. De gedrukte media hebben feitencheckers, Twitter niet. Je 
kunt een leugen fabriceren en dat in een tweet naar de Twitter-gebruiker met de meeste 
volgers sturen om te zorgen dat duizenden mensen jouw leugen kunnen lezen (en 
geloven), of om aandacht te krijgen voor een criminele daad die je wilt gaan verrichten. 

Als je dat zou willen, zou je informatie en kennis kunnen uitwisselen via Twitter. 
Ik zie het niet vaak gebeuren. Ik volg ongeveer 1200 Twitteraccounts: individuen, 
organisaties en nieuwsmedia. Wat ik daadwerkelijk zie, zijn merendeels de berichten 
van nieuwsmedia. De individuen en organisaties die ik volg verzenden blijkbaar 
minder berichten dan de bedrijven. De bedrijven zijn niet uit op uitwisseling, ze willen 
dat de lezer iets doet: iets kopen, of de naam van het bedrijf onthouden. In 2017 heb 
ik op een willekeurige dag mijn dertig meest recente berichten geturfd. Slechts twee 
waren interacties tussen mensen. Alle andere berichten waren advertorials of links 
naar artikelen in online publicaties. In 2019 turfde ik opnieuw de dertig meest recente 
berichten in mijn Twitter-feed op dezelfde manier. Ik constateerde dat acht berichten 
interactief zijn en de rest zijn berichten van gevestigde media of advertorials. Dit nodigt 
niet uit om zelf in discussie te gaan met mensen: als ik iets deel is het omdat ik het 
een goede boodschap vind. Ik gebruik Twitter bijna nooit met de verwachting aan een 
discussie mee te doen. Daarvoor is het teveel een zender geworden. Bovendien, hoe kan 
ik een uitwisseling verwachten als ik iets stuur aan mijn 850 volgers? 

Wat je vaker ziet is een actie zoals die van Boswachter Tim, die een vraag stelde waar 
hij binnen 9 uur minstens 130 reacties op kreeg. “Ik zoek nieuwe nummers voor in mijn 
Spotify-playlist. Wat is jullie favoriete klassieker, schuldig pleziertje, beste nummer 
ooit… et cetera.”

Het werd een uitwisseling in de zin dat Boswachter Tim op elk binnenkomend bericht 
reageerde.	Maar	tot	een	echte	uitwisseling	kwam	het	niet	–	er	ontstond	geen	discussie	
over wat maakte dat een nummer het haalde om tot zijn uiteindelijke playlist toe te 
treden, bijvoorbeeld. 
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Twitter is een laagdrempelige publieke omroepsite geworden waarop we informatie 
kunnen	vinden	over	onderwerpen	die	ons	interesseren.	De	hashtag	maakt	dit	extra	
makkelijk. Typ #onderwijs in Twitter’s zoekveld en je wordt bediend met artikelen die 
het lezen waard zijn. 

Je kunt de hashtag ook gebruiken om collega’s of mensen te vinden die jouw 
interesses delen. Volgens Mike Klein, een leider op het gebied van professionele 
internal communications –	zakelijke	communicatie	binnen	het	bedrijf	–	gebruiken	
leveranciers en vakmensen de hashtag #internalcomms als een informele manier om 
te communiceren over ontwikkelingen binnen hun sector. Dit is een goed voorbeeld 
van hoe een hashtag heel nuttig kan zijn. Welke hashtags worden er binnen jouw sector 
gebruikt? Het is goed om hier aandacht aan te besteden, wil je Twitter beter kunnen 
benutten.

Je	kunt	Twitter	gebruiken	om	een	boodschap	aan	veel	mensen	te	sturen	–	de	mensen	die	
jou volgen en, mochten zij het doorsturen (re-tweeten) naar hun volgers, een heleboel 
andere	mensen.	Twitter	maakt	het	ook	mogelijk	om	specifieke	mensen	te	informeren	of	
met hen te communiceren. Dit kan je doen door zijn of haar Twitter-naam op te nemen 
in het bericht. Als ik zeker wil weten dat Mike Klein mijn bericht leest, moet ik ergens @
mklein818 aan het bericht toevoegen. Of ik schrijf hem een DM, een direct message, dat 
alleen hij kan lezen. Door berichten te re-tweeten kan ik andere mensen uitnodigen om 
iets te lezen dat ik de moeite waard vind om te delen en ik kan anderen oproepen om op 
de oorspronkelijke tekst of op mijn respons te reageren.

Het goede, het slechte en het lelijke van Twitter
“Twitter is van nature promiscue,” schreef Lev Grossman in Time Magazine. 
“Tweets gaan uit over twee netwerken, internet en sms, het netwerk dat mobiele 
telefoons gebruiken voor tekstberichten en ze kunnen worden ontvangen en 
gelezen op vrijwel alles met een scherm en een netwerkverbinding. Dit maakt 
Twitter praktisch ideaal voor een massale protestbeweging, zeer gemakkelijk 
voor de gemiddelde burger om te gebruiken en zeer moeilijk voor elke centrale 
autoriteit om te controleren. Hetzelfde kan gelden voor e-mail en Facebook, maar 
die media zijn niet openbaar. Ze zenden niet uit, zoals Twitter dat doet. Op 13 
juni 2009, toen de protesten in Iran begonnen te escaleren en de Iraanse regering 
zich	bewoog	om	dissidentie	zowel	on-	als	offline	te	onderdrukken,	explodeerde	
de Twitterservers met protesttweets, zowel in het Engels als in het Farsi. 
Terwijl de voorpagina’s van Iraanse kranten vol waren met lege plekken waar 
censors nieuwsberichten hadden weggewit, leverde Twitter minuut voor minuut 
informatie dat getweet werd door de demonstranten zelf.” 49

Op Twitter kun je net zo gemakkelijk een  boodschap plaatsen die haat aanwakkert 
als een die een   goed doel promoot. Twitter werd beroemd vanwege zijn bijdrage 
aan de vrijheid van meningsuiting tijdens de Iraanse verkiezingsprotesten in 
2009-2010, de Tunesische revolutie van 2010-2011 en de Egyptische revolutie van 
2011. Dit gebruik verwelkomt en promoot het bedrijf Twitter. Twitter is evengoed 

49	 		Lev	Grossman	in	Time,	June	17	2009.	 

www.content.time.com/time/world/article/0,8599,1905125,00.html
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in	staat	om	seksisme,	racisme	en	haat	te	verspreiden,	zoals	een	kort	experiment	
van Microsoft heeft aangetoond. Microsoft maakte in 2016 een kunstmatig 
intelligent	profiel	aan,	een	bot,	en	noemde	het	Tay.	Tay’s	‘taak’	was	om	menselijk	
spraakgebruik te leren door tweets van tieners door te spitten. Tay gaf vervolgens 
antwoorden op gestelde vragen. Wat Tay vervolgens deed was rampzalig. Haar 
taalgebruik was cru en ze propageerde haatboodschappen. In minder dan 22 uur 
na haar lancering werd ze voorgoed op slot gezet. 

De	filosoof	Marli	Huijer50 is van mening dat de grootschaligheid van Twitter de 
sociale afstand tussen mensen vergroot. We weten niet wie onze berichten leest. 
Het idee dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar is daardoor niet altijd aanwezig. 
Bij deze afwezigheid van verantwoordelijkheid is elke vorm van maatschappelijke 
ontwrichting mogelijk. “Daar komt bij dat er ook mensen zijn die bewust bezig 
zijn	met	het	veroorzaken	van	relletjes.	Er	zijn	zat	nepprofielen	die	puur	worden	
aangemaakt om een beetje te stoken,” vertelt social mediaspecialist Corinne 
Keijzer in Metro van 21 februari 2019.

Medewerkers	van	Slachtofferhulp	Nederland	krijgen	met	enige	regelmaat	vragen	
over vervelende ervaringen op social media. “Mensen zouden voortaan eerst na 
moeten	denken	en	zich	moeten	inleven	in	het	slachtoffer	voordat	ze	een	reactie	op	
social media plaatsen,” aldus bestuursvoorzitter Rosa Jansen. 

Als een meester in het gebruiken van jouw connecties in jouw inspanningen, beïnvloed 
jij hoe Twitter wordt gebruikt en beïnvloed jij hoe het evolueert. “Door de jaren heen,” 
twitterde Twitter op zijn tiende verjaardag aan alle gebruikers, “heb jij Twitter gemaakt 
tot wat het vandaag is en geef je vorm aan wat het in de toekomst zal zijn. We zijn je 
dankbaar!” Met andere woorden, wij, de gebruikers, kúnnen Twitter omvormen naar een 
communicatieplatform vol respect. Daar zouden we goed ons best voor moeten doen.

In januari 2019 telde WhatsApp	1500	miljoen	gebruikers	wereldwijd.	Deze	SMS	–	
korte	berichtendienst	–	is	wereldwijd	de	meest	gebruikte	berichtendienst	op	dit	moment.	
WhatsApp maakt het mogelijk om berichten naar individuen en naar groepen te sturen. 
Dit laagdrempelige communicatiemiddel is heel goed te gebruiken bij het delen van 
kennis,	het	uitwisselen	van	nieuwtjes,	het	uitwerken	van	specifieke	acties	met	betrekking	
tot het organiseren van evenementen, enzovoorts. 

Zoals	een	van	mijn	collega’s	het	uitdrukt:	WhatsApp	ondersteunt	de	flow	van	een	
project. Voordat we sociale media als organisatiegereedschap hadden, leunden we op 
e-mails en telefoontjes om de vaart in een project te houden. Met WhatsApp kan elk 
teamlid à la minute resultaten delen en kunnen vele groepsbeslissingen snel worden 
genomen. WhatsApp is een zeer toegankelijke manier om relaties te onderhouden voor 
de duur van gedeelde activiteiten. In een WhatsApp groep kunnen alle deelnemers alle 
berichten lezen. Ik leg hier wel de nadruk op kúnnen want mensen die het druk hebben 
kunnen net zo gemakkelijk kiezen om dingen niet te lezen. Daarom is het belangrijk om 
daar rekening mee te houden. Het feit dat deelnemers in een groep de berichten niet 
hebben gelezen betekent niet dat ze geen belangstelling hebben. Het betekent puur en 

50  www.marlihuijer.nl/publications/books
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alleen dat ze het (nog) niet hebben gelezen. Als je zeker wilt weten dat mensen je bericht 
hebben gelezen moet je om antwoorden vragen. Geen antwoord = het bericht is niet 
gelezen = kies een andere manier om te communiceren waarbij je wel een antwoord 
krijgt.	Een	WhatsApp	berichtenuitwisseling	kan	nooit	een	goed	gesprek	–	in	het	
lerarenlokaal,	via	de	telefoon	of	een	fysieke	vergadering	–	vervangen.	

Facebook is een platform dat constant in beweging is. Begonnen in 2004 als een 
manier om studenten van Harvard met elkaar in verbinding te brengen, werd het al snel 
mogelijk voor iedereen vanaf dertien jaar met een eigen e-mailadres om lid te worden 
van Facebook. Per augustus 2018 had Facebook 2,2 miljard gebruikers en zes maanden 
later telde Facebook 2,3 miljard gebruikers. Met zoveel deelnemers is Facebook een 
‘vitale infrastructuur voor contact, media en politiek.’51 De kurk waarop Facebook drijft 
is de verkoop van advertenties. Facebook maakt het voor adverteerders mogelijk om 
specifieke	doelgroepen	te	definiëren	en	bereiken.	

Deze commerciële kant van Facebook maakt nauwelijks inbreuk op het plezier waarmee 
de	meeste	mensen	Facebook	gebruiken	–	we	komen	advertenties	op	zo	veel	media	
tegen. Voor de meeste mensen is Facebook een geniale en gemakkelijke manier om 
op de hoogte te blijven van de activiteiten en interesses van mensen om wie we geven 
of organisaties die voor ons belangrijk zijn. Ik ben lid geworden van Facebook om in 
contact te blijven met mijn familie in Australië. Sindsdien heb ik honderden redenen 
gevonden om meer dan duizend mensen toe te voegen als Facebook ‘friend’.

Maar recent heb mijzelf de vraag gesteld: wil ik nog steeds actief zijn op Facebook? Deze 
vraag kwam niet uit het niets. De laatste jaren is Facebook veel in het nieuws geweest 
vanwege schending van de privacy van de gebruikers en voor het (laten) misbruiken van 
hun data. Het bedrijf gaf in 2017 toe dat 126 miljoen gebruikers waren blootgesteld aan 
Russische verkiezingsinterventie in de VS een jaar eerder. In 2019 kopte de NRC ‘Facebook 
is een ramp voor het land’ in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in Nigeria, waar 
nepnieuws mensen het leven kostte. Natuurlijk, iedere middel of platform kan misbruikt 
worden door mensen met slechte bedoelingen. Dat is een gegeven en al honderden jaren 
bekend.	Helaas	is	Facebook	niet	in	staat	–	of	(nog)	niet	bereid	–	om	het	misbruik	de	kop	te	
bieden. Als een bruggenbouwer iets onveiligs in haar constructie ontdekt, zorgt ze dat de 
brug tijdelijk dichtgaat totdat het probleem is opgelost. Facebook doet dat niet. Facebook 
gaat door met haar gevaarlijke activiteiten en, in de woorden van Roger McNamee, CEO 
Mark Zuckerberg’s zakelijk adviseur tussen 2006 en 2009, blijft het zich manifesteren als 
een gevaar voor de democratie, volksgezondheid, privacy en de bredere economie.52

Ik geef om de mensen die ik ken. Deze mensen zijn familie, vrienden, collega’s, 
participanten in mijn workshops of mensen die ik op een andere manier heb leren 
kennen. Ze geven mij, en ik geef hen, de toegang tot alles wat ik in mijn leven wil hebben 
en alles wat zij in hun leven willen hebben, van relaties tot kennis tot het vermogen om 
in contact te komen met mensen buiten mijn bereik. Samen transformeren we wensen 
tot werkelijkheid. Voor mij werkt dit alleen binnen een constructie waar mensen respect 
ervaren en respectvol zijn. Als bedrijf werkt Facebook op dit moment deze waarden 

51	 		Uit	het	artikel	‘Facebook	gaat	echt	niet	ineens	aan	liefdadigheid	doen’	NRC	Handelsblad	 

8 maart 2019

52	 		Zie	‘Roger	McNamee:	the	man	taking	on	Facebook	and	Zuckerberg’,	The	Times	Magazine,	 

02-02-2019
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tegen. Daarom laat ik Facebook geen gebruik maken van mijn verbindingen en mijn 
relaties. Ik behoor niet meer tot de miljarden gebruikers van Facebook.
Dat	ik	niet	meer	op	Facebook	zit	heeft	voor	mij	persoonlijke	en	zakelijke	consequenties.	
Ik mis aankondigingen voor feesten en evenementen. Ik moet andere manieren vinden 
om mijn bedrijf te promoten. Ik moet mijn tante bellen om te horen hoe het met haar 
gaat. 

LinkedIn heeft zichzelf gepositioneerd als de professionele sociale site, waar mensen 
hun professionele vaardigheden kunnen etaleren en met anderen kunnen delen wat voor 
hen van belang is. Gestart in 2003, claimt LinkedIn dat het “uw professionele netwerk 
sneller	en	krachtiger	kan	maken.	U	kunt	verbinding	maken	met	de	professionals	die	u	
nodig hebt om uw bedrijfsdoelen te bereiken - door middel van de connecties die u al 
hebt.” Op dat moment telde LinkedIn 10.000 gebruikers. Anno 2019 heeft LinkedIn 
590 miljoen gebruikers, wat bijna een verdubbeling is ten opzichte van 2014. LinkedIn 
verbindt miljoenen cirkels met elkaar. Indrukwekkend, maar voor jou, de gebruiker, 
blijft de netwerkvraag centraal: hoe kan ik bijdragen aan de mensen om me heen, wie 
kan me helpen de kennis die ik nodig heb te vinden of creëren, met wie moet ik in 
contact komen om mijn plannen te realiseren? 

In	mijn	professionele	leven	heb	ik	altijd	veel	redenen	om	expertise	van	anderen	in	te	
schakelen. LinkedIn is daarbij een belangrijke hulpbron. Op het moment van schrijven 
wil ik weten wie mijn contacten zijn bij bepaalde internationale bedrijven omdat ik 
hoogopgeleide mensen met een vluchtverleden graag aan het werk wil helpen. Via mijn 
contacten	is	het	me	inderdaad	gelukt	een	Syrische	softwarespecialist	bij	een	financiële	
instelling te plaatsen. Vandaag zocht ik naar contacten die een juriste zou kunnen 
plaatsen. Terwijl ik daarmee bezig was kreeg ik contact met een klant die iets wilde 
weten over de kosten van het maken en online zetten, van een korte video. Door ‘video’ 
als zoekterm te gebruiken bij ‘mijn contacten’ kwam ik veel mensen tegen die ik lang niet 
heb gesproken en die ik zeker kan aanbevelen bij mijn klant.

De meeste grote onderwijsinstellingen hebben alumninetwerken. Alumni zijn geneigd 
om meer voor andere alumni te doen, dan voor mensen die ergens anders hebben 
gestudeerd. Of zoals een loopbaanadviseur het stelt: “Er is een geheime code tussen oud-
studenten om elkaar te helpen.”53 Dat weet ik uit eigen ervaring. Toen ik op zoek was 
naar	een	genderexpert	in	Oman,	koos	ik	de	man	die	aan	de	Universiteit	van	Melbourne	
(waar ik studeerde) rechten had gestudeerd. In het sollicitatiegesprek vroeg ik hem: 
Waarom	de	Universiteit	van	Melbourne?	Natuurlijk	was	een	van	de	redenen	waarom	ik	
de vraag stelde oprechte nieuwsgierigheid. Maar een tweede, nog belangrijker reden, was 
om een band tussen ons beiden te creëren. Dat is gelukt. Het project verliep heel goed en 
sindsdien hebben we elkaar meerdere malen ontmoet. 

Net als met Facebook benaderen mensen jou direct met een uitnodiging om te linken 
via LinkedIn. Jij kunt ook mensen uitnodigen om met jou te linken. Het is raadzaam 
om jouw eigen strategie te bedenken hoe je hiermee omgaat. Mijn strategie is om alleen 
mensen toe te laten die ik daadwerkelijk heb ontmoet. Dat zijn er veel. Als ik mijn 
contacten in Nederland samen optel met de mensen die zij kennen in Nederland, kan ik 
vrij gemakkelijk in contact komen met meer dan 150.000 mensen. 55.000 contacten en 

53	 		Uit	“A	young	woman’s	guide	to	networking”	Financial	Times,	7	maart	2019	https://www.

ft.com/content/87903c80-33ad-11e9-bb0c-42459962a812
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hun contacten wonen in de omgeving van Amsterdam. Dat is een rijkdom aan potentiele 
hulpbronnen en voor mij, redelijk binnen handbereik.
Hoe nuttig kan LinkedIn voor jou zijn, in relatie tot jouw netwerkbehoefte? Wees 
nieuwsgierig en vraag het aan de mensen om je heen. Jullie gecombineerde kennis is 
altijd	veel	meer	waard	dan	wat	je	van	externe	experts	op	kunt	pikken,	want	jíj,	en	niet	de	
experts,	weten	de	context	van	jouw	vraag.	Blijf	verkennen.	

Wil	je	meer	weten	over	hoe	je	effectief	kunt	zijn	op	LinkedIn,	dan	raad	ik	je	aan	de	
LinkedIn artikelen van Petra Fisher54 en Vera Vrijburg55 (voor beginners) te lezen. Ik heb 
met beiden gewerkt.

Hoe jij sociale media-applicaties benut voor jouw netwerkdoelen is aan jou. Er is veel 
mogelijk en wat je ook doet, blijf jezelf afvragen of de manier waarop je de applicaties 
gebruikt, jouw netwerkdoelen versterken. Blijf ontdekken. 

Jij bezit de waarde van sociale media. Om te testen hoe waardevol elk platform is,  
of zou kunnen zijn, voor jou, jouw project, jouw onderneming, loop de stappen van  
een netwerkgesprek door:
• Weet wat je nodig hebt.
• Laat mensen weten wat je van plan bent.
• Accepteer de bijdrage van anderen, wetende dat je het niet alleen kunt doen.
• Geef genereus als anderen je om iets vragen.

54	 	Petra	geeft	veel	gratis	weg,	zie:	www.linkedin.com/in/petrafisher

55  Je kunt Vera vinden op www.linkedin.com/in/veravrijburg
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 VERSTERK JE ORGANISATIE DOOR NETWERKEN TE BENUTTEN

“...	Je	zou	moeten	denken	aan	het	complexe	systeem	van	interactie	tussen	mensen	
en dingen, en je afvragen hoe sensoren, cloud-intelligentie en actuatoren (die 
mogelijk andere mensen zijn) het mogelijk maken om dingen anders te doen. Het 
is juist het toepassen van deze creativiteit bij het vinden van het verschil, dat zal 
leiden tot de baanbrekende toepassingen ...”
  Tim O’Reilly56

Middelen zijn niet schaars. Waar een groep mensen samenkomt met de intentie iets te 
creëren, zijn er altijd veel middelen beschikbaar. De individuele kennis, creativiteit en 
vaardigheden worden bij elkaar opgeteld. Elk individu in de groep ervaart hoe bijzonder 
het is dat zij als groep tot veel meer in staat zijn, dan dat ze individueel voor elkaar 
zouden kunnen krijgen. 

Neem de eenvoudige casus van de zes mensen die je al eerder in dit boek bent 
tegengekomen, de groep die het initiatief nam om een   evenement te organiseren voor 
en door de ondernemers in hun dorp. Ze kiezen ervoor om samen te werken omdat ze 
elkaar kennen, leuk vinden en vertrouwen. Hoe meer ze samenwerken, en hoe meer ze 
hun netwerk erbij betrekken, hoe beter de co-creativiteit wordt ook al heeft het project 
weinig	financiële	middelen.	Tijdens	een	planning	sessie	zegt	een	van	de	organisatoren	
die een goed oog heeft voor logistiek: “We moeten goede wegwijzers hebben.” Een 
ander zegt: “Ik heb onlangs iemand gesproken die voor ons een app wil maken. Laten 
we zorgen dat de app ook een goede bewegwijzering heeft.” Een derde persoon zegt: “Ik 
sprak met de gemeenteraad en zij helpen ons graag met de borden die we nodig hebben 
om het verkeer af te sluiten en ook met de bewegwijzering.” Zonder een cent uit te geven, 
kan de groep een enorme logistieke klus de kop bieden. Middelen stromen naar binnen. 

Als managementconsultant kom ik veel organisaties en initiatieven tegen die 
veronderstellen dat hulpbronnen schaars zijn. Ik spoor hen aan om te kijken naar hun 
definitie	van	hulpbronnen.	Een	valkuil	voor	veel	organisatoren	en	managers	is	om	
aan te nemen dat hun betaalde personeel hun beschikbare personeel is. Het is niet 
ongebruikelijk	voor	een	non-profit	organisatie	om	eigen	medewerkers	in	te	zetten	op	
een	extern	gefinancierd	project,	ook	al	hebben	ze	de	expertise	niet	om	het	project	tot	een	
goed einde te brengen. Er kunnen veel redenen zijn voor deze keuze. Het kan zijn dat de 
organisatie geen pottenkijkers wil hebben. Of dat ze meer personeel hebben dan werk. 
Regelmatig zie ik hoe dergelijke beslissingen uitwerken: 
•   Het project loopt vertraging op
•   De organisatie moet meer geld uitgeven dan begroot was, om de ontstane problemen 

op te lossen
•			De	organisatie	verliest	goodwill	bij	de	financier.
In werkelijkheid waren de hulpbronnen niet schaars. De juiste persoon voor de taak 

56 www.radar.oreilly.com/2014/04/ioth-the-internet-of-things-and-humans.html.
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was ongetwijfeld te vinden ergens in de kringen van mensen om de organisatie heen. 
Het is een kwestie van zoeken en van prioriteiten stellen - de missie en doelstelling van 
de organisatie boven de interne organisatorische problemen stellen. Het kan zijn dat 
de zus van de IT-medewerker iemand kent. Het kan zijn dat een andere medewerker 
een gepensioneerde ouder heeft die het werk graag had willen doen. Of dat een van de 
aangesloten ‘vrienden van de organisatie’ een geschikte uitvoerder was geweest, of er een 
kent. 

Wanneer een bedrijf, organisatie of school nieuwsgierig is en op zoek gaat naar het 
sociaal kapitaal dat sowieso aanwezig is, ontdekken ze dat ze over meer bronnen 
beschikken dan ze voor mogelijk hadden gehouden. 

De netwerkbenadering van management
De netwerkbenadering van management gaat ervan uit dat mensen samen producten 
en diensten ontwikkelen en dat, binnen de samenwerking, interacties leiden tot reacties 
en uiteindelijk tot creatie. Beoefenaars van deze benadering committeren zich aan een 
werkomgeving waarin alle betrokkenen in staat zijn (gesteld) om hun volledige zelf naar 
het project te brengen en dat hun intenties zowel hun eigen waarden weerspiegelen als 
de collectieve waarden.

Deze aanpak respecteert diversiteit - diversiteit aan meningen, diversiteit aan culturele 
en andere achtergronden en diversiteit aan opties. Om de beste creatieve diversiteit 
in te brengen in een project, zal het nodig zijn om verder te kijken dan het eigen 
personeelsbestand. Er zal nooit zoveel diversiteit beschikbaar zijn binnen de organisatie 
als daarbuiten.

De genetwerkte aanpak is innovatief. Innovatie komt voort uit het verstoren van de 
manier	waarop	dingen	altijd	worden	gedaan.	Het	verstoort	om	externe	expertise	in	te	
huren	voor	korte	periodes.	Het	kan	op	korte	termijn	geld	kosten	–	het	kan	betekenen	
dat je blijft zitten met het lastige probleem van een medewerker die geen werk heeft. Op 
de lange termijn stelt deze aanpak de organisatie in staat om grotere projecten aan te 
nemen en het vertrouwen van klanten op te bouwen. 

Voor	een	non-profit	organisatie	kan	dit	betekenen	dat	je	een	kernstaf	hebt	die	toeziet	op	
het bereiken van stabiliteit in het werken naar de doelen die je stelt. Daaromheen zijn 
tijdelijke	medewerkers	of	experts	met	specifieke	kennis	en	expertise.	

Voor een school kan het betekenen dat de leerkrachten doen waar ze goed in zijn en dat 
er,	buiten	de	school	of	koepel,	wordt	gezocht	naar	expertise	die	nodig	is	om	het	werk	
excellent	af	te	leveren.	Het	is	te	gemakkelijk	om	te	zeggen:	“Daar	hebben	we	het	geld	
niet	voor.”	Geld	is	een	middel,	geen	excuus.	Een	school	is	de	omgeving	waarin	leerlingen	
leren wie ze zijn in de wereld, wat hun rechten zijn en hun plichten. Scholen die het goed 
doen bij hun leerlingen begrijpen dit en zoeken naar manieren om alle hulpbronnen te 
vinden die ze nodig hebben.
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Aan de slag met de genetwerkte benadering van management

1. Oefen met weten wie je kent
Laat je collega’s en de mensen die je bij je initiatieven betrekt, gewend raken 
aan het in kaart brengen van hun contacten. Moedig ze aan de namen op te 
schrijven van de mensen die zij kennen. Doe dit handmatig en laat ze niet alleen 
denken aan ‘werkrelaties’, maar ook aan buren, winkeliers, hun familie. Laat hen 
de beroepen of interesses naast de namen plaatsen en zo mogelijk, de (soort) 
contacten die zíj weer hebben. Hulpmiddelen hiervoor zijn mind-mapping en de 
werksheet op pagina 99.

2. Zoek naar de beste, als je experts zoekt
Ontdek	wie	de	beste	experts	zijn	in	het	vakgebied	dat	nodig	is	voor	jouw	project.	
Het kan zijn dat ze het te druk hebben om aan jouw project mee te werken. In 
dat	geval,	vraag	om	hun	adviezen.	Als	je	zelf	geen	experts	kent,	gebruik	sociale	
netwerktools om ze te vinden en om mee in contact te komen. Creëer, koester en 
eer	relaties.	Deel	kennis	met	de	expert.	

3. Deel en vergroot kennis
Gebruik online webinars, skype en andere leermiddelen in de verschillende fasen 
van het project. Bereid de kennisdeling goed voor:
•   Zorg dat de deelnemers hun bijdrage voorbereiden met het oog op wat 
belangrijk	is	voor	de	andere	deelnemers	–	altijd	in	relatie	tot	het	doel	van	het	
project.

•   Vraag mensen om alles te delen dat relevant is voor het project.
•   Zorg ervoor dat alle deelnemers iets nieuws leren.
•   Zorg ervoor dat duidelijk is wie er aan het woord is en maak de contactgegevens 

van de deelnemers beschikbaar voor elkaar.
•   Begin met een informatieronde, gevolgd door een analyseronde. De derde ronde 

is om samen tot relevante en gedeelde conclusies te komen. Gebruik online 
beschikbare tools om het gesprek vast te leggen. 

4. Train jouw mensen om te werken als kennisdeler
Het	competitieve	(of	comparatieve)	voordeel	van	jouw	non-profit	organisatie,	of	
school, of onderneming, groeit wanneer de betrokken personen in staat zijn om 
met de besten in het veld te werken. Jouw collega’s moeten bekwaam zijn in de 
fundamenten van verbinden. Ze moeten vragen kunnen stellen, ze moeten kunnen 
delen wat ze van plan zijn en wat ze doen, ze moeten kunnen vragen om hulp 
wanneer dat nodig is en ze moeten bereid zijn om te geven wanneer daarom wordt 
gevraagd. 

5. Sluit de kennis van het netwerk in, in jouw organisatie of initiatief
Gebruik online hulpmiddelen voor gegevensverzameling om een   actueel overzicht 
te	houden	van	de	mensen	met	wie	je	een	relatie	hebt,	wat	hun	expertise	is	en	hoe	ze	
gecontacteerd kunnen worden. Maak deze gegevens beschikbaar voor het hele team.
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WERKEN EN NETWERKLESSEN 

“ Het mooiste van alles dat wijsheid ons biedt om het leven  
prachtig te maken, is zonder twijfel vriendschap.” 

  Epicurus,	Grieks	filosoof	(c.341-270	BC)

Tijdens een netwerkles op een school in Friesland bood een middelbare scholier een 
Eritrese klasgenoot aan om hem in contact te brengen met haar oom. De jongen wilde 
een bijbaan vinden in een garage. De oom had een garage. Wereldnieuws? Natuurlijk 
niet. Wat wel nieuwswaardig is, is dat het gesprek plaatsvond tijdens een netwerkles. De 
jongeren kenden elkaar maar hun gesprekken waren nooit netwerkgesprekken. De les 
was	een	onderdeel	van	het	programma	van	BACK-UP	Netwerkt!57.

Loopbaanonderwijs
Een netwerkgesprek heb je niet zomaar. Een netwerkgesprek moet je bewust aangaan.
Leren netwerken is een van de vakken in het loopbaanonderwijs. Dit vak gaat vaak over 
hoe je, in gesprek met een potentiële werkgever, over jezelf praat. Leraren kunnen op 
een meer inhoudelijke manier aandacht besteden aan netwerkgesprekken en het bouwen 
en benutten van netwerken. Helaas denken te veel leerkrachten dat netwerken gaat over 
handen schudden en kaartjes geven op een netwerkbijeenkomst. Daarom pleit ik voor 
netwerklessen waar jongeren oefenen in het voeren van een netwerkgesprek.

Netwerklessen horen thuis in het onderwijs
Netwerklessen zijn nodig om jongeren te leren hoe zij zelf gebruik kunnen maken van 
de essentiële, waardevolle verbinding tussen mensen in een gemeenschap. Door elkaar 
te betrekken bij zaken die voor ons belangrijk zijn, benutten we onze vriendschappen en 
relaties. Netwerklessen leren jongeren om andere mensen te betrekken bij zaken die voor hen 
belangrijk zijn, en leren hen om hun eigen netwerk beschikbaar te maken voor hun vrienden.
Netwerklessen hebben naast een persoonlijke waarde, ook een maatschappelijke waarde. 

De basis van netwerklessen: reflectie
Tijdens	netwerklessen	oefenen	jongeren	in	zelfreflectie,	zelfexpressie,	coaching	en	
dialoog.	Ze	reflecteren	aan	wat	ze	nodig	hebben,	ze	brengen	in	kaart	wie	er	allemaal	
in hun eigen netwerk of netwerken zitten. Ze werken samen om te zorgen dat hun 
gesprekspartner helder onder woorden brengt wat hij of zij nodig heeft en ze leren 
belangrijke vragen aan elkaar te stellen. 

De ruimte is ingericht met vier stoelen per tafel. 
Op elke tafel ligt een groot vel papier en gekleurde pennen.

57   BACK-UP Netwerkt! is een product van de samenwerking tussen  

Netsheila www.netsheila.com en Yoin www.yoin.eu. 
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Jongeren zitten met drie anderen aan tafel om netwerkgesprekken te oefenen. 
Ze doorlopen de vier stappen van een netwerkgesprek. 

De	eerste	stap	is	reflectie. Om een netwerk aan te spreken moeten jongeren eerst in 
beeld krijgen wie hun connecties zijn. Dit doen ze op papier. Ze kunnen het op een groot 
vel doen, waar iedereen een hoekje gebruikt om namen op te schrijven. Ze kunnen ook 
het Werkblad Netwerkkaart aan het einde van dit boek gebruiken. 

De	tweede	stap	is	zelfreflectie. Wat heb ik nodig? Dit is een onderdeel waarbij de 
jongeren	alleen	werken	–	het	is	niet	de	bedoeling	dat	ze	met	elkaar	een	behoefte	
bedenken.	De	jongeren	worden	aangemoedigd	om	zo	specifiek	mogelijk	hun	eigen	
behoefte te formuleren. 

De derde stap is delen met anderen.	Dit	is	een	oefening	in	zelfexpressie	en	verplaatsen	
in	een	ander.	Voor	de	spreker	gaat	het	om	zo	helder	mogelijk	te	formuleren	–	waar	
mogelijk	SMART	–	en	voor	de	ander	om	aandachtig	te	luisteren.	Als	de	luisteraar	vindt	
dat de formulering niet helder genoeg is, mogen vragen gesteld worden. Bijvoorbeeld, als 
een jongen zegt dat hij een weekendbaan wil hebben, wordt hij aangemoedigd om zijn 
behoefte	nog	specifieker	te	definiëren.	Hoeveel	uur	wil	hij	werken?	Wil	hij	een	baan	in	
een supermarkt of juist daarbuiten.

De	vierde	stap	vraagt	opnieuw	reflectie. De jongeren worden gevraagd te kijken naar de 
lijst van mensen die ze kennen. Zijn er mensen op die lijst die voor de anderen aan tafel 
van nut zou kunnen zijn? Kennen ze andere mensen die van nut zouden kunnen zijn? 
Jongeren kunnen aanbieden om hun gesprekspartner in contact te brengen met iemand 
uit hun eigen netwerk.

Dit zijn ongewone gesprekken voor jongeren; het is daarom heel belangrijk dat ze zich 
veilig voelen. Zorg ervoor dat de jongeren aan elke tafel, elkaar mogen. Laat hen weten 
dat je lef nodig hebt om iets persoonlijks met andere mensen te delen en dat dit soort 
lef nu en vooral ook later, belangrijk is. Je kunt ze ook coachingsvaardigheden laten 
toepassen: niet oordelen maar nieuwsgierig zijn naar elkaar. En laat ze weten dat, wil je 
iets bereiken, het nodig is om mensen te laten weten wat je nodig hebt. Dat ze dit niet 
jong genoeg kunnen leren. Niemand kan raden wat je nodig hebt! Alleen jij weet het.

Met deze les leren jongeren hoe ze hun netwerken kunnen benutten. Ze leren hiermee 
ook een vaardigheid die iedere leider nodig heeft - het vermogen om andere mensen te 
betrekken bij zaken en initiatieven die voor hem of haar belangrijk zijn. 

TOT SLOT

Had jij ooit de gedachte dat je niet kunt netwerken? 
Jij weet nu dat dat niet waar is.
Jij kan het. 
Je doet het al. 
En nu ben je een stap dichterbij om netwerkkundige te zijn.

Geniet van je verbindingen!
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WERKBLAD NETWERKKAART

Schrijf hier de namen op van de mensen die je kent

Familie

Buren

Collega’s

Vrienden

School

Anderen
(bijvoorbeeld sport, muziek, winkeliers)
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