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Abstract 

The advantages of a diversified network have been widely recognised by academics and 

practitioners. However, even though a diversified network can be of great importance for an 

entrepreneur, the means of obtaining such a network are less understood. 

While the literature explains the advantages of a diversified network, less attention has been 

given to uncovering the aspects that make up a diverse network, which leads to the first sub-

question of this research: What are the desired aspects of a diversified network? This study 

also investigates the advantages of a diverse network that accrue because of having access to 

these desired aspects, which prompts the second sub-question: What are the advantages of a 

diversified network? This study in particular focusses on the actions that entrepreneurs can 

undertake to render their network more diverse, which associates with the leading research 

question: How can entrepreneurs diversify their network? 

Entrepreneurs who are experts in networking are interviewed, and their responses demonstrate 

the aspects of a diverse network. The advantages of a diverse network are also explored 

during the interviews. The main purpose of these interviews is to determine which actions a 

networking expert successfully undertakes to diversify his or her network. 

The results show that the networking experts engage in many pursuits to diversify their 

network. Networking experts directly contact a tie, contact a tie via their current network or 

go to places where they expect diverse ties to be present. Actions to become more renowned 

also help entrepreneurs to diversify their network. A networking expert establishes new ties 

with extensive preparation, and the intentions and communicative skills of the networker 

should be in line with the expectations of the new tie.  

This study concludes that the desired aspects of a diverse network depend on the viewpoint of 

the entrepreneur. Diversity of a single aspect leads to some diversity in a network, while the 

diversity among all of the aspects leads to greater diversity in a network. Structural holes and 

linchpins can help entrepreneurs to diversify their network efficiently. Entrepreneurs diversify 

their network by visiting places where they expect diverse people, using their current network 

to find diverse ties or contacting a diverse tie directly. Reputable entrepreneurs could 

diversify their network by reciprocating contact with diverse people who contact them. 

Entrepreneurs should prepare well when they want to establish a new tie, and act on sincere 

and prosocial intentions, which seem to be more important than communicative skills when 

establishing new ties. 
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Chapter 1: Introduction 

This chapter begins with an explanation of the background of the research, and the problem 

statement is explained after that. The research question and sub-questions are presented in 

Section 1.3. Next, the relevance of this study is explained, and then the last section of the 

chapter consists of an outline of the remainder of the thesis. 

1.1 Research Background 

The discussion about what constitutes an effective network could be endlessly debated 

without a satisfactory answer; for instance, is Richard Branson or Barack Obama a better 

networker? Arguments can be found to support the position that both are strong networkers, 

as writers of popular articles have quoted both of their networking tricks such that some 

people see Richard Branson as a valuable networker (Alderton, 2016) and other people 

consider Obama as more successful (Mejia, 2017). Branson and Obama each seem to have a 

strong network, but the problem is that it is difficult to formulate exactly what it means to 

have such an effective network.  

Another question that often arises is whether someone who has a solid network is, per 

definition, a strong networker. It could be that Branson and Obama each have extensive 

networks, while not being effective networkers themselves: other circumstances may have 

improved their network independently of their personality, like being the CEO of the Virgin 

Group or the President of the United States. The actions that each person has undertaken 

should be investigated to evaluate whether they are successful networkers or simply have a 

strong network. 

Networking events are on the rise as of late, and it seems that they are more important than 

ever (Barrett, 2017). This trend could imply that networking has become increasingly more 

important lately.  

This study began from an intrinsic motivation to better understand why some people are 

considered better networkers than others and as a reaction to the seemingly growing 

importance of networking in the last years.  

1.2 Problem Statement 

Entrepreneurship research on networks and networking began to emerge in 1988 (Hoang and 

Antoncic, 2003). Hoang and Antoncic (2003) have concluded that the early research in this 

field focussed on the network content, governance and structure and stated that future 

directions of this research stream should focus on understandings of network processes. An 
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example is the study of Slotte-Kock and Coviello (2010), in which the authors have provided 

a theoretical framework for various processes associated with network development. This 

study did state that network development is important, but it has not given explicit 

information on how to develop a network. 

Many authors have agreed in the literature that a diverse network has advantages for 

entrepreneurs (Rauch, Rosenbusch, Unger & Frese, 2016; Klyver & Hindle, 2007). However, 

the characteristics of a diversified network remain unclear. Some aspects that render a 

network more diverse are unwanted by entrepreneurs in a network because they could lead to 

undesirable outcomes, for example, ties with contacts with a bad reputation. This study 

investigates what constitutes a diverse network while excluding the unwanted aspects that are 

likely not to be adopted by entrepreneurs. 

The advantages of a diverse network that have been specified in the literature are mainly 

advantages for the business from an entrepreneur. However, less addressed in literature are 

possible advantages that could benefit entrepreneurs themselves while not necessarily 

positively affecting their business. Entrepreneurs could be, for example, happier, more down 

to earth or feel more satisfaction because they have a more diverse network.  

The outcomes of the advantages for entrepreneurs with diverse networks could also be 

advantageous for their business. For instance, the business’s performance may increase 

because the entrepreneur has a more positive mood, feels more grounded and has more 

personal satisfied. This relationship would mean that the advantages of a diverse network 

could indirectly create advantages for the entrepreneur’s business. This study investigates the 

advantages of a diversified network that are beneficial for entrepreneurs but are not directly 

linked to advantages for their business. 

One notion that remains unclear is how entrepreneurs can develop their network in such a way 

that it becomes more diverse. Engel, Kaandorp and Elfring (2017) have outlined some actions 

that can diversify a network, but these actions are not comprehensive of every possibility that 

entrepreneurs can undertake to diversify their network. Consequently, this study also explores 

what actions entrepreneurs can undertake to diversify their network. 

1.3 Research Question 

The literature lacks a coherent revelation of the specific aspects of a diverse network, which 

leads to the first sub-question that guides this research: 
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  What are the desired aspects of a diversified network?  

The literature does explain many advantages of a diversified network, but it lacks a discussion 

of the advantages for an entrepreneur that are not directly related to the advantages for the 

entrepreneur’s business. This oversight leads to the second sub-question in this research: 

  What are the advantages of a diversified network? 

Finally, the literature neglects to reveal precisely how an entrepreneur can makes his or her 

network more diverse, which is prompts the following research question:  

  How can entrepreneurs diversify their network? 

1.4 Relevance 

This study attempts to fill three gaps in the literature. The first gap consists of the aspects of 

diversity in a network to constitute diversification. This study aims to clarify what aspects 

comprise diversity in a network., The second gap concerns the actions entrepreneurs 

undertake to diversify their network. This study contributes to the literature by uncovering the 

actions that entrepreneurs can undertake to diversify their network by building on the current 

literature of network diversity. Networking experts’ interpretations regarding the 

characteristics of a diverse network and the actions to obtain such a network are applied to 

obtain a better understanding of these topics. This research also highlights the relation among 

the aspects of diversity and that among the actions needed to diversify a network.  

Thirdly, this study demonstrates the advantages of a diverse network and attempts to find 

advantages of a diverse network that have not yet been mentioned in literature. These findings 

could lead to another point of view regarding network diversity. 

A deeper understanding of the aspects of diversity and what an entrepreneur can do to 

diversify his or her network are also relevant in a practical sense. Firstly, with this greater 

knowledge, entrepreneurs can determine if their network is diverse by using the aspects as 

criteria. Secondly, this study can help entrepreneurs to expand their knowledge about how to 

diversify their network.  

Thirdly, programs that train, support or teach aspiring and novice entrepreneurs can utilise 

this study to teach their students what diversity in a network means and how to achieve a 

diverse network. Aspiring entrepreneurs can develop their skills in order to diversify their 

network.  
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Furthermore, entrepreneurs can benefit from this study’s results by knowing the advantages of 

a diverse network, and then entrepreneurs can understand how much time to spend on 

diversifying their network than on other ties and ventures to best optimise their professional 

lives.  

Finally, This study makes a fourth contribution by developing and evaluating a training 

framework aimed at network diversification. Programs that train, support or teach novice 

entrepreneurs can offer this training so that novice entrepreneurs can develop their skills to 

diversify their network. 

1.5 Thesis Outline 

This study begins with the introduction. The next chapter develops the theoretical framework. 

It expresses the known aspects of a diversified network, the actions that can be taken to 

diversify a network and the advantages of structural holes according to the literature. Chapter 

3 consists of the methodology, and Chapter 4 outlines the results. Subsequently, the 

interpretation and discussion of the results are offered. The relations between the results are 

stated in this chapter. Chapter 6 explains a training program that is based on the results and 

discussion. Finally, the last chapter contains an overall conclusion, including the limitations 

and avenues for further research. 
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Chapter 2: Theoretical Framework 

Firstly, the aspects of a diversified network that have been identified in the literature are 

discussed in this chapter, followed by a summary of the advantages of a diverse network. 

Entrepreneurial networking is discussed in the last section of this chapter. Entrepreneurial 

networking is divided into three types of networking actions: planned, emergent and planned 

and emergent. Actions that are in line with these types are explained, while actions to 

establish a new, diverse relation are discussed after that.  

2.1 Desired Aspects of a Diversified Network 

This section consists of the desired aspects of a diversified network. Firstly, cohesive 

networks are compared with diverse networks, and after that, diversity on the tie level is 

discussed. The forms of diversity offered to Harrison and Klein (2007) are used as an 

explanation diversity herein. Furthermore, the different states of diversity and the optimal 

states of diversity are explained, followed by the aspects of variety, separation and disparity in 

a network and their influence on diversity in a network. In the end, an explanation is given for 

why variety is the most important form of diversity in this study.  

The literature distinguishes between two types of networks, namely cohesive and diverse 

networks. A cohesive network is characterised by many strong ties, broad cohesion, closure 

and embedded relationships, while a diverse network is characterised by a lot of weak ties, 

relationships with low emotion and infrequent contact, structural holes and brokers (Rauch, 

2016). It is not possible to express whether one of the networks is better, as both types have 

different advantages: cohesive networks generate more advantages for the persons within the 

strong ties, while diverse networks generate greater benefits from the value created by the 

breadth of the weak ties (Uzzi, 1997).  

Diversity on the tie level consists of diversity within each relational tie. The illustration on the 

cover page of this study offers some examples of aspects that can render a network to be 

considered more diverse. The specific characteristics of diversity in a network have not been 

explicitly defined in the current literature. Harrison and Klein (2007) have attempted to define 

the nature and effects of diversity by introducing the constructs of separation, variety and 

disparity. Separation refers having different viewpoints, values and attitudes in a working 

group, while variety refers a working group containing many disciplinary backgrounds, 

expertise areas and experiences; disparity suggests varied levels of prestige or status in a 

working group.  
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However, the focus of Harrison and Klein’s (2007) is on individuals working in groups, while 

this study focusses on networks. This distinction is important because the teamwork in 

working groups is an important part of the process, while teamwork is not inherently included 

in networks. Working groups perform towards a mutual goal, while a network does not have 

to have a mutual goal. Another difference is that a working group is more likely to contain a 

fixed set of people that is unlikely to change, while it could be easier to change the people in a 

network or choose people in another network to help with a problem. 

The importance of separation, variety and disparity is also different in networks compared to 

working groups. Variety is a less abstract form of diversity, and it is easier to comprehend. 

Using the aspects of variety as aspects of diversity in this study could improve the results, as 

it may be simpler for the interviewees to categorise ties on the basis of variety. For this 

reason, variety is the most important form of diversity in this study.  

Separation consists of multiple aspects that could improve the diversity of a network. The 

aspects of separation are the most abstract aspects of diversity and include opinions, beliefs, 

values and attitudes (Harrison & Klein, 2007). An opinion is a view or a judgement that is 

created about an entity, and it does not have to be based on facts or knowledge. A belief, on 

the other hand, is the acceptance from a relational tie that something is true or that it exists. A 

value is the feeling of a tie that an object or idea is important, while an attitude is a certain 

way of thinking or feeling. Diversity among these four aspects could make a network more 

diverse.  

Figure 1 shows the minimum, moderate and maximum levels of diversity of separation, 

variety and disparity in working groups. The minimum diversity of separation in working 

group is met when all of the ties hold the same position regardless of the location. This 

definition means that the minimally diverse working group consists of homogeneous 

viewpoints, values and attitudes, which also seems to imply that the minimum diversity of 

separation in networks, as the aspects of separation of the ties are mostly homogeneous. 

Moderate diversity of separation in working groups occurs when there is some spread of 

among the ties, which means that all the ties have different viewpoints, values and attitudes. 

This state represents the maximum diversity in a network, as the aspects of separation are 

most diverse in this situation. Maximum diversity of separation in groups is created when 

there is an equal split at both endpoints. This is a beneficial state for working groups, as this 

state can prompt discussion in the group. However, this kind of discussion does not occur in 
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networks. This seems to be moderate diversity in networks, as this state consists of two 

homogeneous groups (Harrison & Klein, 2007).  

Some unwanted viewpoints, values and attitudes from a tie could create diversity in a 

network, but their unwanted nature means this situation is not beneficial for entrepreneurs. 

The optimal state of separation in a network is met when the ties are distributed among 

members of the network, while leaving the unwanted aspects of separation out of the network. 

This setup generates the most diverse viewpoints, values and attitudes in a network. Moderate 

separation in Figure 1 is an example of the optimal state of a network. 

There are several aspects of variety, and those that can be linked to networks are used in this 

study. The first aspect is diversity of disciplinary backgrounds, which means that the ties in a 

network differ in terms of the kinds of jobs that they have. The second aspect is diversity in 

expertise, followed by diversity in skills and diversity in talents. The last aspect of variety that 

is used in this study is the diversity within experience in a certain industry, which refers to 

when the ties in a network work in different industries and have different working experiences 

in those industries (Harrison & Klein, 2007). The popular literature states that an important 

aspect of variety in a network are ties that generate interesting and original ideas (Rayson, 

n.d.). This study views this aspect as a talent. 

The minimum diversity of variety in working groups occurs when the ties all or mostly belong 

to the same categories such that the disciplinary backgrounds, expertise areas and experiences 

of the ties are the same. This also seems to be the minimum diversity of variety in networks, 

as the ties are mostly homogeneous in this state. Moderate diversity of variety in working 

groups occurs when there is at least one tie that fits into another category. In terms of 

networks, this situation seems to represent low diversity, as the relational ties contain mostly 

the same aspects. Maximum diversity of variety in working groups occurs when every tie 

belongs to a unique category, and networks of the same state, such that ties belong to different 

categories, also seem to be maximally diverse (Harrison & Klein, 2007).  

Aspects of variety may also include unwanted aspects. The expertise of one person could be 

shoe-making, which may make a network more diverse but could also be unwanted by 

entrepreneurs, as entrepreneurs do not need this expertise in their network. The optimal state 

of variety in networks is met when all of the ties belong to a unique category, while leaving 

the unwanted aspects out of the network. An example of the optimal state of variety in 

networks is the maximum diversity of variety that is presented in Figure 1. 
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Disparity within a network exists when a prestige or status level of a tie is incongruent, 

according to the entrepreneur; an entrepreneur could see a someone as having a lower, equal 

or higher status of prestige. The dominance between the tie and the entrepreneur could also 

create diversity of disparity. The minimum diversity of disparity in working groups occurs 

when the ties are perceived to stand at the same position, which means that the ties have the 

same prestige or status in a working group; the same holds true in a network that consists of 

ties with the same aspects of disparity. Moderate diversity of disparity in working groups 

happens when there are some differences among the ties with regard to their status, and the 

moderate diversity of disparity in working groups seems to represent the maximum diversity 

of disparity in networks. This state consists of ties that have different levels of prestige or 

status. Maximum diversity of disparity in working groups arises when one tie is at the total 

opposite position of all of the other ties; this state is difficult to imagine in networks, as it 

would be hard for one tie to control a whole network. A cult is an example of a case in which 

one or a few ties control a network (Harrison & Klein, 2007). 

Disparity includes multiple aspects that could make a network more diverse. One such aspect 

is income, while the other aspects tend to be more abstract concepts, such as prestige, status 

and social power (Harrison & Klein, 2007). Prestige refers to the respect and admiration 

someone gains from others on the basis of achievements or a quality considered positively by 

a large group of people. Status roughly designates the position someone has either in a social 

or professional setting. Social power is the influence that a tie has among society. Diverse 

standings within these three aspects can make a network more diverse. 

Disparity can consist of aspects that entrepreneurs do not find desirable. The power structure 

between the entrepreneur and the tie may not provide value to the network, which would lead 

to the entrepreneur being totally dominated by a tie, thus rendering it difficult to conduct 

business with that tie. The status or the prestige of a tie could also be unwanted by an 

entrepreneur, even though it could make the network more diverse; an example of an 

unwanted status is the label of being a conman. The optimal state of disparity in networks is 

met when all of the ties have different aspects of disparity, while continuing to exclude the 

unwanted aspects from the network. An example of the optimal state for a network is the 

moderate state of disparity in Figure 1. 
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Figure 1: Level of Diversity of Separation, Variety and Disparity 

 

 

2.2 Advantages of a Diversified Network 

This section starts with a discussion of the advantages of a diverse network, and structural 

holes and linchpins are subsequently introduced. The advantages of structural holes are also 

explained. Finally, the relations among diversity, structural holes and linchpins are discussed 

in the end. 

A diverse network has multiple advantages for an entrepreneur. Entrepreneurs are involved in 

social relationships that are of strategic significance, and these relationships help the 

entrepreneur to successfully exploit opportunities. The advantage of a diversified network is 

that it has a wide range of resources, information and viewpoints. From a broader perspective, 

these advantages lead to an increase in a firm’s performance and legitimacy (Rauch et al., 

2016; Rosenbusch, Unger & Frese, 2016). A diverse network also increases the likelihood of 

obtaining non-redundant resources (Klyver & Hindle, 2007). Examples of resources that can 

be obtained by a diversified network are business information, business advice, knowledge of 

business processes, access to finance and social legitimacy (Klyver & Hindle, 2007). A wide 

range of business information supports two key activities of entrepreneurs: the recognition of 

new opportunities and possibilities for innovation (Rauch et al., 2016; Bodin, Crona & 

Ernstson, 2006; Henrekson & Sinandaji, 2013). A diverse network also gives entrepreneurs 

access to a wider range of the aspects of separation, variety and disparity (Harrison & Klein, 

2007). A diversified network has a self-reinforcing effect. If an entrepreneur has a diversified 

network, then he or she can use it to extend the network even further. People come to ask the 

entrepreneur for help because the people know the entrepreneur’s reputation for having a 
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diverse network. The entrepreneur can help those people and add further expand his or her 

network (Bhattacharyya, 2010). These advantages are also advantages for the business of an 

entrepreneur. 

The advantage of variety becomes stronger in a diverse network. Diverse areas of expertise 

and skills can help the entrepreneur with more diverse problems. The advantage of diverse 

viewpoints also becomes stronger in a diverse network, as these viewpoints can help the 

entrepreneur to solve a problem in different ways. The diversity could lead to a solution that a 

homogeneous network may not have had the view to create.. Diversity in a network leads to a 

wide range of resources and information. A homogeneous network provide access to a 

narrower set of resources and information, but it could still lead to the resources and 

information that the entrepreneur needs. 

A tie in a network has three kind of capital: financial capital, human capital and social capital. 

Examples of financial capital of a tie are cash in hand, reserves in the bank, investments and 

lines of credit, whereas human capital refers to qualities, charm, health, intelligence, 

functional background, expertise, skills, talents and experience in a certain industry; social 

capital, on the other hand, is about the network of the tie. The relational ties of one tie can 

bring financial, human and social capital to another person (Burt, 2009). With these types in 

mind, this study focusses on the advantages of social capital.  

The degree to which people know each other in a network is known as density. Structural 

holes are present in a network of an entrepreneur if people who know the entrepreneur but do 

not know each other (Van Gelderen, 2017). A tie is a structural hole if the network of the tie 

has non-redundant relationships when compared to other ties in the network of an 

entrepreneur; structural holes generate more social capital than redundant ties. Figure 2 is an 

example of four structural holes. These structural holes have their own cluster of ties (Burt, 

2009).  
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Figure 2: Structural Holes 

  

Some people have many structural holes in their network. There are several names for these 

people, including bridges, linchpins, brokers, boundary spanners or gatekeepers. The number 

of structural holes in the network of an entrepreneur is higher if there are more linchpins in his 

or her network. For this reason, a network can expand faster when more linchpins are added. 

A linchpin has a bridging position to unconnected networks, which makes it possible for the 

entrepreneur to get in contact with those networks via the linchpin (Van Gelderen, 2017).   

The benefits of having structural holes in a network are efficiency and effectiveness. 

Efficiency is met via structural holes because it is possible to maintain more contacts at the 

cost of fewer contacts. Figure 2 shows an example of a person maintaining 16 contacts at the 

cost of 4 contacts. Linchpins create even more efficiency, as the entrepreneur can maintain the 

structural holes of the linchpins via the linchpins.   

Effectiveness is attained because the entrepreneur can focus on the ties that have the most 

secondary contacts while being non-redundant. Linchpins are characterised by having a high 

number of secondary contacts that are non-redundant. The most effective form of a network is 

when an entrepreneur reaches the highest total number of people via linchpins (Burt, 2009; 

Van Gelderen, 2017). 

Structural holes are not necessarily required in order to take advantage of a diverse network. 

A tie is not a structural hole when the tie is known by the rest of the network, but it could 

provide the advantages of diversity. In the opposite manner, structural holes do not 

necessarily act as diverse ties. It could be that a tie is a structural hole, but the tie and his or 

her network do not have diverse aspects for the entrepreneur.   
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Structural holes and linchpins could make a network more diverse. Linchpins that have 

diverse aspects could make a network more diverse, but not necessarily more so than other 

diverse ties. However, the network of linchpins can make the network of entrepreneurs more 

diverse in an efficient way. To achieve this efficiency, the network of a linchpin should thus 

consist of diverse ties. The entrepreneur needs to maintain contact with the linchpins to 

maintain a diverse network, while the entrepreneur’s network then also has the diversity of the 

networks of the linchpins. This interaction means that the entrepreneur maintains a few 

diverse networks at the cost of maintaining relationships with a few linchpins. The current 

literature does not state if linchpins can make a network more diverse in an efficient way. 

2.3 Entrepreneurial Networking 

This section discusses the existent literature which evaluates the actions undertaken by 

entrepreneurs who are also networking experts in order to create a diversified network. 

Firstly, a definition is given for entrepreneurs that are networking experts. Moreover, 

networking diversifying actions are categorised into planned, emergent, or planned and 

emergent actions. At the end of the section, the ways networking experts could behave 

towards new, diverse ties to create a bond with them are detailed. 

The focus of this study is on entrepreneurs who are also networking experts. For this reason, 

the notion of an entrepreneur is explained. There are many different definitions of 

entrepreneurs. To understand the phenomenon of entrepreneurs, it is better to focus on what 

an entrepreneur does than what an entrepreneur is (Gardner, 1988). The most common 

definition of entrepreneurs from academics and business leaders refers to those individuals 

who are involved in the creation and development of new ventures, work for themselves, 

operate a business, deal with risk and uncertainty and are looking for opportunities 

(Henrekson & Sinandaji, 2013). This definition is also used in this study. For the concept of a 

networking expert, this study defines this person as someone who is experienced, 

knowledgeable, accurate, responsive and flexible in the field of networking (Day, 2002).  

An entrepreneur who is also a networking expert can be defined as someone who is an 

entrepreneur according to the most common definition in combination with experience in 

networking, such that he or she has claimed to have a diverse network or another person has 

stated that the entrepreneur has a diverse network. 

Entrepreneurs can follow two types of actions to diversify their network. The first type of 

actions are planned actions. Mintzberg and Waters (1985) have determined that planned 
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strategies consists of three criteria: the strategy must consist of precise intentions, the 

intentions must be common to all of the actors in the organisation and the intentions must be 

realised exactly as intended, whereby the environment is perfectly predictable. 

Entrepreneurs can follow planned actions to diversify their network. There are only a few 

differences between entrepreneurs who follow planned actions to diversify their network and 

organisations that follow planned actions in their strategy. The first criterion of a planned 

action is the same in strategies as in networks. The planned actions to diversify a network 

must consist of precise intentions. The second criterion for strategies does not apply to 

networks; the intentions are solely from the entrepreneur, while the intentions of a strategy 

must be common to all of the actors in the organisation. Furthermore, the third criterion also 

operates the same in strategies and networks. The intentions of the entrepreneur must be 

realised exactly as intended, whereby the environment is perfectible predictable, which means 

that the planned actions in a network consists of two criteria: the intentions of the actions 

must be precise intentions and the intentions must be realised exactly as intended (Mintzberg 

& Waters, 1985).  

This study focusses on the intention to diversify a network. Actions can have multiple 

intentions, and diversifying a network can be one of them. The actions that partially have the 

intention to diversify a network are categorised under planned actions, as the entrepreneur has 

acted with the intention to diversify his or her network. 

There are multiple actions that are in line with planned actions, some of which are stated in 

Table 1. The first one is known as arm’s length contracts, examples of which are establishing 

piece-meal contracts or inviting people for meetings and business calls. The second planned 

action is informal mechanisms. Examples of informal mechanisms are taking a relational tie 

for dinner or entertainment or traveling with each other (Zhao & Aram, 1995; Baber & 

Waymon, 2012). Another planned action is to make use of online networking tools, such as e-

mail, LinkedIn, Twitter or Facebook (Engel et al., 2017). The last action is cold calling 

(Vissa, 2012). 

The second type of action is emergent actions. There is one criterion for emergent actions in 

strategies, which is that the actions occur without intention to expand one’s network 

(Mintzberg & Waters, 1985). This criterion can also be used for emergent actions in a 

network. 
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There are multiple emergent actions that entrepreneurs can undertake which diversify their 

network. The actions are expressed in Table 1. Volunteering and participating in associations 

are actions that could diversify a network, while the intention of joining may not be to 

diversify a network. The people that an entrepreneur meets during volunteering or 

participating in associations could have other characteristics than the ties currently in the 

entrepreneur’s network (Become a networking expert in 7 steps, n.d.; Warren, n.d.). Another 

way to diversify a network according to the effectual networking approach is through 

becoming involved with a university. Other stakeholders may be more willing to do business 

when the organisation of the entrepreneur is associated with a university. The network of the 

university or the network of professors can be used by the entrepreneur to diversify his or her 

network (McAdam & Marlow, 2008). The intentions of these actions are not based on 

diversifying the networks of entrepreneurs, but the actions could still lead to a more diverse 

network. 

Some actions can be categorised under both planned and emergent actions, which represents 

the third type of actions: planned and emergent. This type of action could be done with the 

intention to diversify a network (planned), but they could also have no intention to diversify a 

network (emergent). The actions can be found in Table 1. The first example is attending 

events, which could be a social gathering or alumni, professional and industry events (Engel 

et al., 2017; Vissa, 2012). Entrepreneurs may then talk with strangers and exchange 

introductions to diversify their networks at these events (Warren, n.d.). It would be even more 

effectual to talk with strangers who are not the people with whom the entrepreneur typically 

speaks (Baber and Waymon, 2012).  

The current literature lacks a clear demonstration of which actions entrepreneurs can and do 

undertake to diversify their network. Furthermore, the specific type of actions best to diversify 

is also not stated in the current literature. 
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Table 1 

Network Diversifying Actions 

Type of actions Actions 

Planned (piece-meal) Contracts, inviting for meetings, making business calls, 

taking to dinner or entertainment events, giving gifts, cold calling, 

online networking tools 

Emergent Volunteering, contacting associations, staying in touch with 

universities 

Planned or emergent  Attending social gatherings like alumni events or professional and 

industry events, talking with strangers at events, linking with unusual 

strangers, exchanging introductions 

 

A tie does not automatically join a network when the acquaintance is made. Both actions can 

make a network more diverse when a diverse tie is added. The process of creating a bond with 

a new, diverse tie during the first meeting consists of multiple actions. These actions are 

shown in Table 2. A new, diverse tie is seen as someone who is different than the 

entrepreneur. Examples of actions that help to create a bond with new, diverse ties are as 

follows: finding out their areas of expertise, understanding their motivation to engage with 

new people and companies, finding common third parties of the new contact, asking open 

questions and being a sounding board for other people (Vissa, 2012). It is also important that 

the entrepreneur listens closely to the answers and reacts with curiosity rather than with self-

interest. Sending a follow-up email to new contacts after an event also helps to establish a 

new tie (Become a networking expert in 7 steps, n.d.). The current literature does state how to 

establish a new tie, but it does not state how to establish a new, diverse tie. The focus of 

previous studies has not been on the entrepreneur but on the networker in general. This study 

adopts a focus on the entrepreneur to acquire a better understanding of how entrepreneurs 

establish new, diverse ties. 

 

 

 

 

Table 2 

Establishing New Ties 
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Type of actions Actions 

Establishing new, diverse ties Finding areas of expertise 

Understanding motivations 

Finding common third parties  

Asking open questions  

Being a sounding board for others 

Listening closely  

Reacting with curiosity instead of self-interest  

Sending a follow-up mail after meeting the new tie 
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Chapter 3: Methods 

3.1 Research Design 

This study applied qualitative methods for the research design. Qualitative methods were 

chosen because they suit the research aim and question, which address that the literature 

explains the advantages of a diversified network, but there has not yet been much research on 

how entrepreneurs can diversify their network. The actions of networking experts to diversify 

their network are investigated to form a better understanding of how to diversify a network 

and what it means to have a diverse network.   

Following the findings and their discussion, in Chapter 5 a training program is presented, and 

this program is based on the results of this study. The training program is a best practice 

model, as the recommendations of the interviewed networking experts are integrated in the 

program. The training program aims to help novice entrepreneurs develop a deeper awareness 

of the aspects of diversity. It also provided concrete advice on what they can do to create a 

more diverse network. 

3.2 Sample 

This study employed theoretical sampling (Blumberg, Cooper & Schindler, 2014). I aimed to 

find entrepreneurs who also serve as networking experts through reputation, rather than find 

participants with a random sampling of entrepreneurs. Being an entrepreneur means that the 

interviewees have been involved in the creation and development of new ventures, work for 

themselves, operate a business, deal with risk and uncertainty and are looking for 

opportunities (Henrekson & Sinandaji, 2013). The interviewees were sampled under three 

criteria to be certain that they are networking experts. Experience is the first criterion that was 

used. The other two criteria determine whether the entrepreneurs think themselves that they 

have a diverse network or if that another person has suggested that the entrepreneur has a 

diverse network. The sample consists of 7 networking experts and 2 aspiring novice 

entrepreneurs. Another reason for the choice of theoretical sampling is that this study was 

conducted over three months, which means the use of another form of sampling would have 

been complicated.  

The interviewees differ in experience. Some have more experience as entrepreneurs, while 

some have more relevant working experience. Most of the interviewees were male, despite 

that the interviewees were not selected based on gender. The interviewees are all highly 

educated. Table 3 provides the relevant details of the interviewees.  
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Four interviewees were recruited through contacts within my current network. Two 

interviewees were enlisted by asking my strong ties if they have in their network 

entrepreneurs who are networking experts. Two other interviewees were found by sending an 

e-mail to them without prior ties or contact. The contact with one other interviewee was 

established when another interviewee recommended that I conduct an interview with this 

entrepreneur.  

Table 3 

Characteristics of the Participants 

Interviewee Age Gender Sector Relevant work 

experience  

Experience as an 

entrepreneur 

Education 

1 65 Male Management 

consulting 

8 years 29 years PhD 

2 24 Male Catering industry 0 years 1 year BSc 

3 45 Male Training and 

insurances 

5 years 15 years MSc 

4 41 Female Biking and social 

enterprising 

18 years 5 years MSc 

5 25 Male Real estate  2 years 1 year BSc 

6 54 Male Accounting 11 years 12 years BSc 

7 51 Male Accounting 24 years 8 years MSc 

8 47 Male Training 17 years 12 years MSc 

9 50 Male Mortgage 

consulting 

6 years 17 years MBA 

 

3.3 Data collection 

The interviews occurred in a semi-structured manner. Open-ended questions were asked so 

that the interviewees would provide longer responses with more details (Dingemanse, 2015). 

The interviews began by asking general information of the interviewee. After that, questions 

were asked about the two main subjects: the aspects of a diversified network and possible 

actions to make a network more diverse. First, these topics were investigated by means of 

open questions. Then, aspects and actions from the literature were presented to the 

interviewees during the interview, and they were asked if they agreed with those aspects and 

actions. The interviewees were also asked if they could themselves produce aspects of a 
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diverse network according to their expertise and if they have undertaken actions to diversify 

their network other than those from the literature reviewed in this study. Another subject of 

the interview was a discussion of the advantages of a diverse network. The interviewees were 

asked what they consider the advantages of a diverse network to be, and finally, tips and 

suggestions for the training program were requested at the end of the interview. The interview 

guide can be found in Appendix 4. Participants were asked to fill in a consent form, which 

stated that the interview was confidential and anonymous. The consent form can be found in 

Appendix 3. 

Before beginning the main study, a pilot interview was held. The pilot interview tested if the 

interview questions would lead to answers that have value for the study. It also tested the 

build-up of the interview and whether any questions should be excluded or included. The pilot 

interview resulted in answers that have value for this study, and it did not indicate that the 

build-up should change. The pilot interview stated one aspect of diversity and one action to 

diversify the network that were not yet included in the interview but were added to the 

interview after the pilot.  

Novice interviewers risk falling in the trap of common mistakes. Three mistakes are 

considered common when conducting interviews. The first common mistake is under- and 

over-estimating the interviewees’ capacity to understand the predefined questions and using 

over-assumptions during the interview. Under-estimation could offend the interviewee, and 

over-estimation could mean that the interviewee does not understand the questions and thus 

cannot provide suitable answers. Over-assuming occurs when making assumptions that are 

not necessarily true. The second common mistake is to ask double-barrelled questions. 

Double-barrelled questions are questions in which two or more concepts are included in the 

question and thus require more than one answer. The third mistake is asking leading 

questions, which are questions that lead the interviewee to provide a socially desirable or 

expected answer (Pizarro, 2015). As a novice entrepreneur with higher chances of falling into 

the trap of common mistakes, I took these points into consideration when conducting the 

interviews. 

3.4 Data Analysis 

Firstly, the interviews were all transcribed, and then data were analysed after that. The 

thematic analysis of Clarke and Braun was employed to analyse the data which resulted from 

the open questions. The thematic analyses consists of a six-phase process (Clarke & Braun, 

2014).  
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The first process was to become familiar with the data and identify items of potential interest. 

This process concretely included reading and rereading the dataset and listening to the audio 

recordings of the data at least once. The second process was to generate initial codes. A code 

is a label that states an important idea within the data. Next was a search for themes. The 

theme identifies a relation between the initial codes and aggregates the relations on a higher 

level. Reviewing the potential themes is the next process. This process determines if the 

themes capture the most important information of the data, and it checks the themes in 

relation to the entire dataset. Defining and naming the themes is the fifth step. This step 

selects the themes that are used in the final report and ensures that each theme contributes to 

the research question. This process also consists of naming the themes. The last process is 

producing the report and includes making the last changes in the analysis in order to 

accomplish the goal of telling a rich and complex story of the research (Clarke & Braun, 

2014). 
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Chapter 4: Results 

This chapter supplies the results regarding the aspects of a diverse network. Secondly, the 

results that include advantages of structural holes in a diverse network are offered, and the 

next section provides the results of the questions about actions that can be taken to diversify a 

network; this section is divided into planned and emergent networking actions. Planned 

networking actions is further divided into indirect contacting and direct contacting, while 

emergent networking actions is sub-divided into circumstantial indirect actions and the act of 

making others initiate the contact. In Section 4.4, the results of the questions about actions to 

establish a new tie are shown. 

4.1 Aspects of a Diverse Network 

Firstly, the results of the research what comprises diversity on the network level are shown, 

and the ideas regarding the tie level are shown after that.  

The results of this research what comprises on network level is if a network merely consists of 

strong ties or weak ties.  According to interviewees 3, 4, 7, 8 and 9, it is more important to 

have a small and strong network. Interviewee 7 stated that it is impossible to focus on more 

than three networks, as all the information in a large network is impossible to process. This 

implications is in contrast with interviewee 2, who always wants to meet more people. 

The results regarding the tie level are divided into aspects of a network that could enhance 

diversity. The aspects that were already shown in the literature are as follows: disciplinary 

background, expertise, skills, talents and experience in certain industries. The interviewees 

added the following aspects: culture of countries of origin, level of education and age. The 

aspects of a diversified network are correlated with each other and cannot be seen as 

individual aspects themselves. 

All of the interviewees expressed that the disciplinary background is an important aspect of 

diversity in a network. Interviewee 1 stated: “I immediately start thinking about disciplines; is 

someone an economist, businessman or anthropologist?” Interviewee 3 replied in line with 

this statement, while interviewee 6 concluded that all the different functions are important: 

“Then it does not matter if someone is an employee or a CEO”. 

All of the interviewees stated that expertise, skills and talents are also important aspects of 

diversity in a network. Interviewee 5 specified, “With expertise you will have the knowledge 
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of people who tried their success. They know a lot of things. They can guide you easily to not 

fall into this digits or these problems.” 

Experience in a certain industry is also an important aspect of diversity in a network 

according to all the interviewees. Interviewee 3 considered representation of different 

industries as the most important aspect of diversity. 

The aspects cannot be separated from each other, according to four interviewees. Interviewee 

1 expressed that “industry and functional background go hand in hand”, while interviewee 6 

agreed and said, “but it is also coherent with function. I always see it as a matrix, more 

dimensional where we can choose from.” Interviewee 7 added that function goes hand in hand 

with expertise, skills and talents.  

Interviewee 1 indicated that the most important aspect of diversity is the culture of people’s 

countries: “In our case, it is culture of countries, I think, because culture of countries brings 

more stuff with it”. Interviewee 3 agreed with this sentiment. 

Interviewee 3 stated that the level of education and age are important aspects in a diversified 

network. 

An important note from interviewee 1 is that diversity can only be seen as the diversity of 

diversity. Diversity of diversity means that one diverse aspect only generates some diversity 

in a network. All the aspects must be diverse to create diversity. This point is in line with the 

ideas of interviewee 5: “You cannot ignore some aspects. In fact, in small business every 

piece counts”.  

Interviewee 2, who is a novice entrepreneur, has focussed mostly on becoming acquainted 

with people who have expertise and experience because, as he is not yet an experienced 

entrepreneur, his network consists mainly of young people. 

4.2 Advantages of a Diversified Network 

A diverse network does create advantages. This section explains the results of interview 

questions regarding the advantages of diversity in a network. The advantages are categorised 

as human capital and social capital, with a special focus on linchpins and structural holes. 

Financial capital is excluded, as the interviewees did not mention advantages stated of 

financial capital in a network. 

Human capital in a network has several advantages. Interviewee 1 explained that a diverse 

network brings more viewpoints, which makes it possible to better help the customers. 
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Interviewee 3 has found that a diverse network results in more inputs than a homogeneous 

network, so its members can be creative and think out of the box; it is easier to help each 

other in a diversified network. Interviewees 2 and 4 stated that a diverse network can help to 

solve more problems, as it gives broader insights and helps others better understand different 

cultures and perceptions. Interviewee 6 discussed that it a diverse network makes it possible 

to find different kinds of expertise. 

Social capital has multiple advantages in a network. This study focusses on a part of social 

capital, namely linchpins and structural holes. Some interviewees have found projects or 

freelance positions because of structural holes. Interviewee 2 obtained freelance positions 

because of the network of other freelancers: “Some chefs tell me: ‘I worked over here and 

here, but now I do not have time. You can fulfil this position. I can introduce you to this 

restaurant.’” Moreover, Interviewee 7 stated that his work relies on his diverse network, as he 

becomes involved in works projects because of it: “I think that a diverse network can help you 

to get projects, I would not have them if I did not have a diverse network”. Interviewee 8 

added that he thinks that half of his revenue stems from his diverse network, as it is the source 

of his work projects. 

Other interviewees expressed that having a diverse network has helped their company to 

survive. Interviewee 3 started his company while relying on his diverse network. By getting to 

know more people through existing contacts, he was able to find partners and customers, 

which is a very important task for a start-up business. Interviewee 8 stated that he would have 

gone bankrupt without his diverse network.  

Some interviewees also mentioned that a diverse network helps when they need to contact 

even more people. Interviewee 4 said that a diverse network helps to get in contact with 

multiple small networks, while interviewee 6 stated that the networks of the ties in one’s own 

network can help to find more diverse ties. For instance, it is possible that a friendly 

competitor can introduce someone to a legal psychologist, who may have a close contact in an 

international company. 

4.3 Actions to Diversify a Network 

The actions that diversify a network have been categorised under a certain theme, which 

differentiates between planned actions or under emergent actions. Table 4 provides an 

overview of the results. 
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4.3.1 Planned Actions 

The results shows that the planned networking actions can be divided into two themes. The 

themes are planned direct contacting and planned indirect contacting. 

4.3.1.1 Planned Direct Contacting 

Planned direct contacting is characterised as when the individual is known and the 

entrepreneur has the intention to diversify his or her network by making contact with the 

individual. Direct contacting consists of the following actions: Signing contracts, inviting 

someone for meetings or business calls, taking a contact to dinner, cold calling, using online 

networking tools and organising events.  

There was one interviewee who has used contracts to diversify his network. Interviewee 3 

stated: “We work a lot with different parties, as they can deliver what we cannot deliver.” 

Two interviewees stated that they have invited people for meetings and having business 

conversations or calls to diversify their network. Four interviewees take potential ties for 

dinner or entertainment. Interviewee 5 stated that he employs this tactic around 20% of the 

time he meets a new tie. Interviewee 6 indicated that he takes potential ties only for dinner, 

not for any other entertainment. Interviewee 7 added that he often goes for coffee with 

potential ties, but not for dinner.  

Three interviewees stated that they use cold calling as a way to diversify their network. 

Interviewee 3 explained the he sees cold calling as an excellent way to get in touch with 

certain people. Furthermore, two interviewees use online networking tools to come in contact 

with a pre-identified individual. Interviewee 3 used LinkedIn to search for people who he 

needs: “Sometimes I will look for someone, an expertise or a certain company, [on 

LinkedIn]”. Interviewee 8 added that he uses LinkedIn to see if he can contact someone via a 

current friend, but he does not do so regularly.  

Three interviewees stated that they invite potential ties to their own events to diversify their 

network. Interviewee 3 has invited people to his own events to make his network more 

diverse in terms of industry representation. Interviewee 7 stated that his organisation has his 

own events to strengthen his current ties, so that his current ties bring him in contact with new 

relations: “We do that with warm connections, hoping that we get new appointments and that 

they can get us in contact with new people.” 
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Attending events could be used as planned direct contacting. Interviewee 7 stated that, with 

knowledge that a desired tie will attend an event, it could be useful to go there and try to add 

him or her to a network. 

4.3.1.2 Planned Indirect Contacting 

Planned indirect contacting means that the characteristics of a desired individual are known, 

but the individual to be added to the network is not specifically known. In other words, the 

networking experts knows what type of new tie they want, but they do not know who that 

individual exactly is before meeting the person. The intentions of the entrepreneur must be to 

diversify his or her network in this type of contact. Planned indirect contacting consists of the 

following actions: Using the network of strong ties and using online networking tools. All of 

the interviewees have used the networks of their strong ties to diversify their network. 

Interviewee 4 explained that she believes that indirect contacting is an excellent way to 

diversify her network, but she does not do it very often. Interviewee 3 discussed using the 

network of his strong ties as one of the most important actions: “Maybe one of the most 

important [methods], at least for me.” Interviewee 2 stated that he tries to get a more diverse 

network by using his strong ties.  

One interviewee has used online networking tools to contact a pre-determined individual via a 

group. Interviewee 1 was looking for coaches for his new training program and asked a coach 

who has 1 million followers if he can use his network via LinkedIn to spread the word about 

his training program. 

Attending events could be an action that corresponds to indirect contacting. Interviewee 3 

went to some events when he started his organisation: “I went to events for entrepreneurs to 

find other entrepreneurs”. He did not know who the individuals were, but he did know the 

characteristics he was looking for. 

4.3.2 Emergent Actions 

Emergent actions can be divided into two themes based on the results: circumstantial indirect 

contacting and making others initiate the contact. 

4.3.2.1 Circumstantial Indirect Contacting 

Circumstantial indirect contacting refers to when the characteristics of an individual are 

unknown and the individual is also unknown; the intentions of the entrepreneur are not to 

specifically diversify his or her network, but actions taken do make his or her network more 

diverse. Circumstantial indirect contacting includes the following actions: attending events, 
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volunteering, participating in associations, participating in programs and staying in touch with 

universities.  

Eight of the interviewees have attended events to diversify their network. Interviewee 1 

mentioned often going to events, but because it is part of his work. He does meet diverse 

people at those occasion, but not with the exact goal to diversify his network: “The annoying 

thing for this interview is that my job is often [at] events. My work is almost always 

networking, in a certain definition of the word.” Interviewees 6 and 9 reported that they do 

not attend events to diversify their networks. They have attended some events, but they did so 

for the information; these actions did make their network more diverse. Interviewee 2 added 

that attending events is the most important means of diversifying his network. He attends 

events even if he is not interested in the subjects of the event; he can meet many different 

people in this way. 

One interviewee stated that volunteering was an important way to diversify her network. 

Interviewee 4 started her organisation because of participation in a volunteering opportunity. 

Interviewee 5 stated that he has participated in volunteering, but he did not find more 

diversity in his network because of it. Five5 interviewees claimed that associations helped 

them to diversify their network. The largest part of the network of interviewee 3 stems from 

such associations. Interviewees 7 and 9 explained they use associations merely for the 

information or expertise possible, but not to diversify their networks. Another way to 

diversify a network is by participating in programs. Interviewee 3 has participated in 

programs to diversify his network. Interviewee 2 participated in a language course when he 

arrived in Valencia, which helped him to meet a diverse set of people. 

Three interviewees stated that staying in touch with universities to diversify their network is 

important. Interviewee 6 discussed that he does not use the students to diversify his network, 

but he uses the contacts of the university for other purposes. Interviewee 7 explained using the 

student opportunities to diversify his network. 

4.3.2.2 Making others initiate contact 

Making others initiate contact is a situation in which the characteristics of an individual is 

unknown and so is the individual; the networking expert gains a reputation, which makes the 

chances higher that a potential tie will reach out to make contact. This situation could make 

the network of the networking expert more diverse, as the people who contact the 

entrepreneur could be diverse people. The intention of the networking expert in this scenario 
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is not to diversify his or her network, but gaining renown could result in a more diverse 

network. Actions that corresponds with making others make the contact are as follows: 

sponsoring, public speaking and using online networking tools. Accepting invitations is also 

important.  

Interviewee 7 stated that he sponsors events to get more renown notoriety and to get in 

contact with potential new ties. Three interviewees have engaged in public speaking. They 

participate partially to diversify their network. Part of the job of interviewee 1 is public 

speaking, which has helped him to obtain a diverse network. Interviewee 7 has organised a 

finance masterclass for start-ups and CEOs, which he does for recognition, but also to 

diversify his network. Online networking tools are also useful for expanding one’s reputation. 

Interviewee 3 explained posting content to get reactions, while interviewee 4 used Twitter to 

spread the story of her company and, in doing so, diversified her network.  

When the networking expert is invited, it is important that the invitation not be ignored. The 

network of the expert would not diversify if invitations are never accepted. Eight of the 

interviewees stated that accepting invitations from strangers for a certain activity is an action 

that could diversify a network. Interviewee 1 was invited for breakfast by a German teacher 

who was teaching in Japan, and his reaction was a happy acceptance. Interviewee 8 added that 

accepting an offer for a coffee or lunch depends on the person. 
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Table 4 

Summary of Actions to Diversify a Network 

Type of 

action 

Themes Initial codes Explanation 
  

Planned Planned direct 

contacting 

Signing contracts, inviting 

someone for meetings or 

business calls, taking a person 

for dinner or entertainment, 

cold calling, *using online 

networking tools, organising 

events and *attending events. 

In this type of networking, it is 

clear which individual the 

entrepreneur wants to contact. 

The intentions are focussed on 

diversifying the network. 

  

  Planned 

indirect 

contacting 

Using the network of strong 

ties, *using online networking 

tools and *attending events. 

In this type of networking, it is 

clear which type of individual 

the entrepreneur wants to contact 

but not who the individual is 

specifically. The intentions are 

focussed on diversifying the 

network. 

  

Emergent Circumstantial 

indirect 

contacting 

* Attending events, 

volunteering, participating in 

associations, participating in 

programs and staying in touch 

with universities. 
 

In this type of networking, it is 

not clear which type of 

individual the entrepreneur wants 

to contact. The intentions of the 

entrepreneur are not focused 

diversifying the network. 

  

  Making others 

initiate 

contact 

Sponsoring, public speaking, 

*using online networking 

tools and accepting invitations 

of strangers for an activity. 

This style is achieved by gaining 

a reputation that leads to making 

others make the contact. The 

intentions of the networker are 

not focussed on diversifying the 

network. 

  

* Initial codes that belong to multiple themes   
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4.4 Establishing New, Diverse Ties Actions 

The actions that establish new ties that arose in the results can be divided into three themes: 

before the conversation, during the conversation and after the conversation. 

The theme of before the conversation consists of three actions, which are knowing actualities, 

having professional knowledge to establish interpersonal knowledge and having the intention 

to talk to strangers. Interviewee 7 stated that it is important to know actualities, especially the 

actualities in business, and showing a mastery of professional knowledge is also beneficial. 

Six of the interviewees stated that talking with strangers, especially unusual strangers, is an 

effective way to diversify their network. Interviewee 3 noted that he speaks with people who 

look interesting because he merely enjoys doing so, especially with unusual strangers. 

Interviewee 6 explained speaking with strangers, but not always. 

The phase of during the conversation consists of the following actions: finding areas of 

expertise, understanding motivations, finding common third parties, asking open questions, 

being a sounding board for others, listening closely, reacting with curiosity instead with self-

interest and exchanging introductions. 

Four interviewees noted that they try to find the areas of expertise of potential new ties. Four 

interviewees try to find the motivation of the potential new tie. Interviewee 4 expressed a 

desire to uncover the vision of people when she meets them for the first time: “I only help 

people who I believe will help me with my view of the world.” Three interviewees have tried 

to find common third parties. Four of the interviewees stated that it is important to ask open 

questions during the conversation, though interviewee 6 explained that he also asks closed 

questions depending on the personality of the person with whom he is talking. Two 

interviewees stated that being a sounding board for others during the conversation is effective. 

Listening closely was indicated as important for establishing new ties by six interviewees.  

Seven of the interviewees said that reacting with curiosity instead of self-interest is an 

important action. Interviewee 3 stated that the art of giving is an important activity in 

networking: “The best networkers are the people who are best in giving and, from that 

position, think ‘how can I help him/her’”. Interviewee 7 added that he sometimes reacts with 

curiosity, but only if he thinks that it can benefit him one day: “It must be in the back of my 

mind that one day he could help me, otherwise I will not do that.” Interviewees 4 and 9 added 

that the curiosity should start with intrinsic motivation and being sincere in the relationship 

with the new tie. Interviewee 7 expressed: “You must be sincerely interested in the relation. It 
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is about the relationship and not what you can get out of it.” Interviewee 9 stated: “When 

someone is intrinsically motivated, then I will give him all the time I have.” It is also 

important to stay true to oneself, according to interviewee 9, who added that attending events 

should be done out of interest in the information, not only for networking: “We tell people, 

‘do the things that you find interesting’”. 

Seven interviewees indicated that they view exchanging introductions as a way to create a 

bond with a new, diverse tie. Interviewee 7 discussed that he does exchange connections, but 

only if the conversations last for a longer period of time. Interviewee 8 added that whether he 

exchanges introductions depends on the intentions of the other person.  

After the conversation, it is possible to send a follow-up message to the new tie. Three 

interviewees said that they often send a follow-up message after they met someone, and six 

stated that it depends on the relationship. Interviewee 3 often contacts the new tie by using 

LinkedIn: “I do that often via LinkedIn with a personal message attached”. 
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Chapter 5: Training Program 

The training program presented herein is based on the results of this study. The 

recommendations of the interviewees regarding the training program were used to establish 

the framework for the training program. The input of the interviewees forged the training 

program into a best practice model. This chapter commences with a presentation of the design 

of the training program. It then reports on the training conducted and concludes by providing 

data of the program’s evaluation. 

5.1 Training Program Design 

The training program follows a few rules from Berkun (2013, January 28), who wrote that an 

assignment in a training program should consist of three units. These units are a walkthrough, 

an exercise and a debrief. The walkthrough explains the situation, while the exercise helps the 

participants to better understand the situation; the debrief acts as a discussion.  

The assignments must be designed in such a way that they are interesting for the participants. 

The exercises should match the promises that were provided about the program in the 

beginning, which means that every exercise should directly relate to the goals of the training 

program (Berkun, 2013).  

Another rule is that the focus should be on the participants conducting work. The participants 

learn more from completing the work themselves than listening to a lecturer for the entire 

time. The group must not be too large, and the lecturer should stay out of the centre of 

attention, such that the lecturer should instead be a facilitator. The participants should be 

allowed to talk and discuss, which can help them to have a sense of comfort (Berkun, 2013).  

The main learning goals for the participants of the training program are as follows:  

- Gain a deeper understanding of the aspects of a diversified network. 

- Learn how to better diversify a network. 

The sample of the training program consists of 11 novice entrepreneurs. These novice 

entrepreneurs were recruited from an enterprise association. There are different stages of 

business formation for an entrepreneur: the discovery, start-up and young business stage 

(Klyver & Hindle, 2007). Novice entrepreneurs are chosen as having a diversified network is 

important in the start-up stage (Klyver & Hindle, 2007). Appendix 2 shows the curve of how 

important a diversified network is for an entrepreneur during each of these three stages.  
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5.2 Conduct of the Training Program 

The training program was conducted at an enterprise association with novice entrepreneurs as 

participants. The training program occurred on the 22nd of June 2018 at 13:00. The study was 

held in Het Polderhuis in Velserbroek. In total, 13 people enrolled for the training program, 

but eventually 11 actually followed the training program. The training program can be found 

in Appendix 5. 

The training program started with a brief introduction of myself and my study. I asked the 

participants to introduce themselves shortly and explain their motivation for joining the 

program. The group was mixed in regard to the industry of the participants. Only one was an 

experienced entrepreneur, and the rest were novice entrepreneurs. The general answer of why 

they participated was that they acknowledge the importance of a diverse network and hoped 

to learn how to make their network more diverse. 

After the brief introduction, I asked the participants how they think that they could build up a 

network that helps their organisation continue in a healthy way. The general conclusion was 

to diversify their network by attending events or using LinkedIn. Being honest and fair to 

people to construct a reliable network was also presented as a potential idea. 

After the discussion, I explained the purpose and content of training program, including that 

the training has three modules, which were named as follows: “What is a diverse network?”, 

“Making the network more diverse” and “Establishing new ties”. 

Module 1: What is a diverse network? 

This module began with an explanation of the aspects of a diverse network and that there 

should be diversity among all of the aspects to create desired diversity in a network. The 

advantages of a network were also explained so the participants could develop a better idea of 

why they should have a diversified network. Then, I asked the participants about their 

personal conceptualisations of a diverse network. The answers were in line with the 

definitions already explained in this study. Other viewpoints and perspectives were also 

mentioned. For instance, one participant stated that he uses the decision-making unit model 

and checks if his network has all of the aspects of the model. 

The participants were asked to fill in the form that can be found in Appendix 6. I walked 

around the classroom to view the scores of some participants. Three participants were asked 
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to tell the class which aspect had the best and worst scores in their network. The answers were 

mixed. Someone found a high score on network age diversity and saw that as an advantage.  

Module 2: Making the network more diverse. 

The second module began with the question: How do you think you can make your network 

more diverse? This question was asked in the class with the intention of starting a discussion. 

There was no walkthrough before this question so that the participants would not be guided 

toward certain answers; in that way, they could be open-minded towards the question to lead 

to unique or creative answers. There was a small discussion about this idea in class, and the 

main answer was that contacting people who work in different industries is the best means of 

diversifying. Accepting invitations of people who do not seem relevant was another answer 

given by a participant, and the student validated the thought by suggesting that these people 

could be more valuable in the future. 

I introduced goal-directed networking and effectual networking after that by explaining the 

concepts and providing some examples of such actions. I asked the participants to think about 

three ties that could make their network more diverse if they tapped into the network of those 

ties. The participants had a few minutes to think about the question individually, and after 

that, it was discussed in class. Four participants were asked to give one example of a tie who 

could help them to diversify their network. These four participants were also asked how they 

could help their tie. The participants mentioned friends or old colleagues who have diverse 

networks. One person also mentioned that a friend, who works in a different industry, may be 

able to help him to find more contacts in that industry. One participant cited the software of 

his old company and said he may use the network of his old company to diversify. 

Next, effectual networking was explained, and I offered some effectual networking options. I 

ask the participants if they could mention places where they could find diverse people with a 

special focus on places where the participants would not usually go. The discussion was in 

class, and the participants reacted with a variety of answers. Most answers were in line with 

the ideas already mentioned in this study. One unique answer was that it is possible to find 

diverse people at festivals, while another novel reply was that a network can be made more 

diverse everywhere, as the networker just needs to approach people and see what happens.    
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Module 3: Establishing new ties. 

This module began by explaining that attending events is a way to diversify a network. I 

explained that speaking with strangers could be important during events. I asked what the 

participants think that is important to do during such an event. This topic was discussed in 

class, and the answers were in line with the explanations already included in this study. One 

unique answer was that the networker should not play a role and should rather act in a natural 

and normal manner, while another participant suggested asking about the future plans of the 

potential new tie. 

After that, I asked how the participants would approach and talk to someone, which was also 

discussed in class. This question was also answered in the previous answer provided. 

I explained that people should be proactively during an event and offer some suggestions of 

actions that can help to establish a new tie. After this, the roleplay game began. I detailed the 

three roles of the game to the participants and told them that the event is a start-up event. The 

participants played the game in groups of three persons. I walked around the groups during 

the time of play to see how they enacted the roles in the game. The role of a participant 

changes two times so that every person played all of the roles. There was a discussion in the 

end on how to behave and talk at events. Some evaluators stated that the conversation went 

well because there was common ground between the two parties in the conversation. Others 

stated that the conversation was not very interesting because it was too forced.  

5.3 Evaluation 

An evaluation form was given to the participants at the end of the training program. This form 

was given with the intention to test if the training program fulfilled the expectations of the 

participants and if the learning goals were met. The evaluation form first asked for the 

respondents’ general information, such as their age, gender, industry and experience as an 

entrepreneur. Every learning goal is connected to one statement on the evaluation form to 

evaluate if the learning goal was met.  

The statements were scored on a Likert scale from 1 to 5 (Gliem & Gliem, 2003), where 1 is 

strongly disagree, 2 is disagree, 3 is neither agree nor disagree, 4 is agree and 5 is strongly 

agree. The statements are as follows:  

- I better understand what a diversified network is  

- I better know how my network looks like  



40 
 

- I know better what the advantages of a diversified network are  

- I better know how to make my network more diverse  

- I will try to make my network more diverse  

- The knowledge obtained in this training program will help me as an entrepreneur 

- The training has added value for me  

- I would recommend the training towards other novice entrepreneurs.  

Two open questions were asked in the end. The participants were asked to suggest the 

strongest points of this training program and what could be improved. The evaluation form 

can be found in Appendix 7.  

The first goal of the program was for the participants to gain a better understanding of the 

aspects of a diversified network. The statements that corresponds with the first goal are I 

better understand what a diversified network is and I better know how my network looks like. 

The second goal was for the participants to better understand how to diversify a network. The 

statements that correspond with the second goal are I better know how to make my network 

more diverse and I will try to make my network more diverse. 

The results below are based on the evaluations of the training program. The data analysis was 

conducted by calculating the average scores and the standard deviations of the participants’ 

answers to the statements. From there, whether the learning goals were met was evaluated. 

The learning goals were met if the score of the corresponding statement is 4 or higher. The 

average of the answers and the standard deviations are shown in Table 5. The evaluation form 

also includes some additional statements. These statements measured if the training program 

was useful. Table 6 shows the average results and the standard deviation of the statements. 

The strengths and improvements are shown at the end of this section. 

The statement I better understand what a diversified network is scored an average of 4 with a 

standard deviation of 0.43. This result means that the average answer is agreement with the 

statement. The statement I better know how my network looks like scored an average of 4.18 

with a standard deviation of 0.80, which means that the average answer agrees with the 

statement These two statements correspond with the first goal of the training program: gaining 

a better understanding of the aspects of a diversified network. Consequently, the goal was 

fulfilled for the participants, as they gained a better understanding of the aspects of a 

diversified network. 
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The statement I better know how to make my network more diverse scored an average of 4.09 

with a standard deviation of 0.79, so the average participant agreed with the statement. The 

other statement, I will try to make my network more diverse, scored an average of 4.27 with a 

standard deviation of 0.86. This result demonstrates that the average participants agreed with 

the statement. These statements correspond with the second goal of the training program, 

knowing better how to diversify a network, and the second goal was accomplished for the 

participants. 

Table 5 

Average Scores of the Statements 

Learning Goal Statement M SD 

Gaining a better understanding of 

the aspects of a diversified network 

I better understand what a     

diversified network is 

4 0.43 

  
I better know how my network 

looks like  

4.18 0.80 

Knowing better how to diversify a 

network 

I better know how to make my 

network more diverse 

4.09 0.79 

  
I will try to make my network more 

diverse 

4.27 0.86 

 

 

The additional statements began with the following statement: I know better what the 

advantages are of a diverse network. This statement scored an average of 3.82 with a standard 

deviation of 0.72, so the average participant agreed with the idea or felt neutrally about it. The 

second statement, The knowledge of this training program will help me further as an 

entrepreneur, scored an average of 3.73 with a standard deviation of 0.45. The average 

participant agreed with the notion or did not have an opinion about this statement. The third 

statement is The training program was useful for me. This statement scored an average of 

3.91 with a standard deviation of 0.51, which means that the average participant agreed with 

the idea or had a neutral feeling about this statement. The scores of these three statements are 

closer to the answer agree than to neutral. The fourth statement, I would recommend this 

training program to novice entrepreneurs, received an average score of 4.18 with a standard 

deviation of 0.39, which means that the average participant agreed or strongly agreed with 

this statement; the score is closer to agreeing with the statement. 
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The evaluation form also included two open-ended questions: what are the strengths of the 

training and what could be improved? The participants stated that the training program made 

the participants consider their networks more closely and helped them determine how to 

improve it. They also noted that there is a clear structure to the training. The group work 

helped them to think about the exercises form different viewpoints, and the focus being on the 

participants’ ideas and situations was also considered as a strength. The group of participants 

was diverse, and the training can be seen as a networking event in itself, which is another 

strength. 

Some improvements could be made. For instance, concepts could be better explained, and 

there could be more practical examples and exercises. A few participants also noted that there 

should be an example roleplay so that the participants know how the conversation should 

happen. Two participant found the training to be too abstract, while another believed that the 

focus could be more on the literature. One participant wished that had been more participants. 

Another improvement that was suggested by a participant is that the advantages of a diverse 

network could have been made clearer. 

Table 6 

Average Scores Additional Statements 

Statement M SD 

I know better what the advantages are of a diverse network 3.82 0.72 

The knowledge of this training program will help me further as an 

entrepreneur 

3.73 0.45 

The training program was useful for me 3.91 0.51 

I would recommend this training program to novice entrepreneurs 4.18 0.39 

 

5.4 Discussion 

This training program is an additional part of this study which was undertaken to better 

determine if the aspects of a diversified network and the actions to diversify a network are 

practically relevant for novice entrepreneurs. The goals of the training program were for 

participants to gain a better understanding of the aspects of a diversified network and know 

better how to diversify a network.  

The results show that most of the participants left the training with a better understanding of 

what comprises a diversified network, which implies that a training program can help novice 
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entrepreneurs to gain a better understanding of the characteristics of a diversified network. 

Most of the participants also left the training with deeper knowledge of how to diversify their 

network. Consequently, this result suggests that a training programs can help novice 

entrepreneurs to know which actions they should take to diversify their network.  

The results show that the training program was useful for most of the participants. The 

training program can be improved so that all of the participants find it useful. The 

participants’ suggestions for improvements should be considered and implemented so that the 

average score of the usefulness of the training program increases. 

The aspects of a diversified network according to the participants were in line with the ideas 

set forth in this study. The participants of the training added some new viewpoints to the 

aspects, and they also mentioned ones that have been cited by the interviewees of this study. 

The actions that can be taken to diversify a network according to the participants were also in 

line with this study. One participant added that people network all of the time and networking 

can be done anywhere, which indicates that networkers should be open to talking with people 

all of the time in order to achieve the most diversity in their network. 
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Chapter 6: Discussion and Conclusion 

This chapter begins by discussing the aspects of a diverse network. The next part entails 

thoughts on the advantages and disadvantages of having linchpins and structural holes in a 

diversified network, and an evaluation of the actions that can make a network more diverse is 

presented after that. The last part of the discussion is a discussion of how to establish new ties. 

Theoretical and practical contributions follows. The limitations of this study and future 

research suggestions are then discussed, and the last sections include the conclusion. 

6.1 Discussion 

The first sub-question of this paper is as follows: What are the desired aspects of a diversified 

network? It is difficult to state universal aspects of a diversified network. The networking 

experts all presented their own opinions of what a diversified network comprises, and they all 

put their focus on different aspects.  

The aspects of variety that create diverse working groups from Harrison and Klein (2007) 

were mentioned by the networking experts as parts of a diverse network. The networking 

experts also mentioned some aspects of separation as characteristic of diversity in networks 

(Harrison & Klein). These inclusions imply that the aspects of separation cannot be neglected 

when determining what creates diversity in a network. 

A few aspects were mentioned more often by the networking experts than others. However, 

this trend does not necessarily mean that the often-mentioned aspects are part of a diversified 

network or that the less-mentioned aspects are not part of what makes a network diversified.  

The importance of some aspects was considered to be greater than other aspects according to 

all of the networking experts, while the networking experts also disagreed among each other 

about the importance of certain aspects. Such distinctions do not necessarily mean that an 

aspect leads to more diversity in one person’s network compared to other aspects. Rather, it 

could be the case that the networking experts focus too much on one or a few aspects of 

diversity, which may lead to less diversity among all of the potential aspects. 

It seems that if an aspect is part of a diversified network, then the importance of an aspect is a 

matter of the networking expert’s perception. The networking expert could have a diversified 

network according to his or her own perception, but another networking expert could disagree 

with that judgement. Another networking expert could think that the networking expert uses 

less important or even incorrect aspects to measure the diversity of the network. 
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The second sub-question is as follows: What are the advantages of a diversified network? 

Structural holes and linchpins may affect advantages in a diversified network. Structural holes 

and linchpins are an efficient way to maintain relations, as an entrepreneur can maintain 

several relations at the cost of a few relations (Van Gelderen, 2017). Maintaining relationships 

with linchpins who have diverse networks themselves could make the network of an 

entrepreneur more diverse in an efficient way, which implies that the advantages of a 

diversified network are generated more efficiently by maintaining relationships with linchpins 

who have a diverse network.  

Strong ties can help to find new ties who can help make the network more diverse. The results 

show that some networking experts prefer a network that consists mostly or exclusively of 

strong ties. A network of strong ties is characterised by being homogenous, which could 

imply that networking experts start with a homogeneous network of close friends and extend 

from there to diversify their network. Accordingly, the combination of a homogeneous 

network and a diversified network may be the optimal network for experts. 

There are examples of networking experts who have used a homogeneous network to achieve 

success. One example is Putin, whose network consists of mainly strong ties, and those 

relations are the only relations he trusts. Most of his ties are former KGB members, which 

does not make his network diverse. Putin has used a homogeneous network to become 

successful (Myers, 2017), which implies that a diverse network is not needed to achieve 

success.  

This study mostly used aspects of variety because diversity in variety can potentially lead to 

benefits for an entrepreneur. Some aspects of separation have also been mentioned by the 

networking experts; for instance, diversity in separation could be beneficial as it leads to 

different viewpoints. It is arguable that diversity of separation also has disadvantages; some 

people have strong viewpoints that people may prefer not to have in their network. Examples 

of people with these viewpoints are business partners with a bad reputation or conmen. They 

do make a network more diverse, but it may not be perceived as beneficial for a network. That 

said, while it is typically argued that partners with a bad reputation or ties who are con artists 

do not benefit an entrepreneur’s network, some people may disagree with this evaluation. 

It seems that weak ties are contacted at a later stage than strong ties when a networking expert 

wants to tap into his or her network. This trend could imply that structural holes and linchpins 

are neglected if these parties are weak ties. The problem is that the network of the networking 
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expert looks diverse, but the entrepreneur may not fully exploit the diversity of the network. 

The advantages are thus not received in this situation. 

The research question of this paper is How can entrepreneurs diversify their network? The 

results show that entrepreneurs can undertake multiple actions of many sorts in order to 

diversify their network.  

Networking experts tend to directly contact people who can make their network more diverse. 

Another way to contact people is by using the network of strong ties. Using strong ties in 

particular has not yet been mentioned in academic literature as a way to diversify a network, 

while the networking experts see it as a very important channel.  

Engel et al. (2017) and Vissa (2012) have stated that attending events is a way to diversify a 

network. The networking experts have agreed with that statement, but they also explained that 

they have diversified their network at more places and in more situations. An addition to 

Engel et al. (2017) and Vissa’s (2012) ideas is that a network can be diversified by going to 

places where diverse people are expected to be or where there is an expectation that new 

people outside of one’s network may be present. The networking experts reported that they 

visit places without certainty that they will meet diverse people there, but they try to raise 

their chances of meeting diverse people at such events.  

Networking experts have also diversified their network in situations in which they did not 

have the explicit intention of doing so. This type of diversification follows the characteristics 

of emergent processes (Mintzberg & Waters). The experts took action because they thought it 

was fun, interesting or important, and these actions or events are characterised by diverse 

participants. It could be that the networking experts share common interests with diverse 

people, which implies that an entrepreneur should seek out situations (events, associations, 

volunteering, etc.) in which he or she is interested and that also may contain diverse people. It 

could also be said that the networking experts partake in events with diverse people because 

they enjoy meeting or being around diverse people. This possibility implies that entrepreneurs 

can diversify their network more easily when they have a positive perception of diversity in 

general.  

Having a reputation as an entrepreneur also helps to create contact with a broader audience. 

Being renowned could lead to others initiating contact to form a tie. The audience with whom 

contact is made should be diverse or include people who are not yet in the network of the 

entrepreneur. It can be suggested that actions that an entrepreneur undertakes to make him- or 



47 
 

herself more prominent among diverse people or people that are not yet in his or her network 

help to diversify the network.  

The process of establishing new ties entails multiple actions. A few actions are related to the 

preparation; it takes more to establish a new tie than only preparation, even though the 

preparation is needed to establish a new tie. Someone could lose the opportunity to establish a 

new tie when if the preparation is done poorly. Preparation can be seen as a dissatisfier, as 

preparation is necessary but not sufficient in itself to establish a new tie (Johnston, 1995).  

Entrepreneurs may also undertake communicative actions to establish a new tie. Vissa (2012) 

has offered some communicative actions that can help to establish new ties. A few networking 

experts admitted that they do not score especially highest on these communicative actions of 

Vissa (2012). However, they did note that they are strong at establishing new ties, and they 

are individuals who prefer talking to listening. It could be that the personality of the 

networking experts is more important than the communicative aspects of the introduction. 

The intentions of a networking entrepreneur are also important when establishing a new tie. 

The results imply that there is a greater chance of forming a new tie if the possible 

acquaintance feels that the intentions of the networking entrepreneur are sincere and are 

associated with creating an authentic relation. It seems that entrepreneurs should make their 

intentions clear before they start a conversation so that the other party knows if a new tie can 

be established. 

6.3 Practical and Theoretical Contribution  

This study has practical contributions. It can help entrepreneurs to better understand the 

aspects of diversity and how to obtain a more diverse network. The training program shows 

that novice entrepreneurs can benefit from a dedicated session that can demonstrate how to 

better understand the aspects of a diverse network and the actions that can be taken to get a 

more diverse network. Start-up events or start-up organisations could start training programs 

to train entrepreneurs on the basis of this study. The training program should be focussed on 

the aspects of a diverse network and how to diversify a network. 

This study adds aspects to the networking literature regarding diversity. The aspects of 

diversity from Harrison and Klein (2007) focus on working groups, while this study has 

translated these aspects of diversity in working groups to aspects of diversity in networks. 
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This study contributes to the arguments about structural holes and linchpins made by Burt 

(2009). The study of Burt (2009) has stated the advantages of structural holes and linchpins, 

but it has not taken all the disadvantages into account. This study adds to the literature a few 

situations in which structural holes and linchpins can affect disadvantages for an entrepreneur. 

The advantage of structural holes and linchpins are that they can make a network more 

diverse in an efficient way. The viewpoints of the structural hole or linchpin can be 

disadvantageous for the network of an entrepreneur, and the advantages of a homogeneous tie 

can be neglected when focusing too much on structural holes or linchpins. The structural hole 

or linchpin could be a weak tie, which may not lead to a benefit for the entrepreneur from the 

diversity of the network of the structural hole. 

The study of Engel et al. (2017) has explained the phenomenon of uncertainty in networking. 

This study divides actions into those with uncertainty and those with certainty. The actions 

with uncertainty are called emergent actions, while the actions with certainty are called 

planned actions. The general conclusion that networking experts have four different kinds of 

networking forms is also an addition to the study of Engel et al. (2017). 

6.4 Limitations 

This study has several limitations. This study has aimed to be as flawless as possible, though 

one limitation is that there could be a lack of external validity. The interviewees stem mainly 

from the Netherlands, and it could be that the results would be different if interviewees from 

other countries had been included (Edmondson & McManus, 2007).   

Another limitation is that this study only uses previous literature and semi-structured 

interviews. Using other methods could increase the triangulation of this study, which could 

also increase the validity of the results (Blumberg, 2014). 

6.5 Future Research 

Future research could be conducted on the basis of this study. This research has offered some 

examples of actions that can diversify a network. Future research could determine which 

actions have a greater practical influence on making a network more diverse. This study 

implicates that being reputable helps to diversify a network, so future research could focus on 

the impact of being renowned on the diversity of a network. This study has tried to indicate 

which possible aspects of diversity in a network are desired by networking experts. Future 

research could focus on verifying if these aspects characterise a diversified network by using 

quantitative studies. 
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Future research should also further investigate which aspects of separation and disparity make 

a network more diverse. Such research should include that the effect of the diversity of 

separation and disparity should have positive outcomes for the entrepreneur, as an 

entrepreneur would not diversify a network if it could have negative consequences.  

The advantages of structural holes and linchpins have been mentioned in previous literature 

and in this study. It is also stated in this study that a homogeneous network can have benefits 

for the entrepreneur. Future research could distinguish between the two parts of the network 

of an entrepreneur, namely the homogeneous network and the diversified network, to 

determine what kind of situations arise. This research could also investigate the influence of 

the combination of a homogeneous network with a diverse network.  

6.5 Conclusion 

The first sub-question of this study is as follows: What are the desired aspects of a diversified 

network? The aspects of a diversified network, and especially the importance of these aspects, 

depends on the viewpoint of the entrepreneur. This study has demonstrated some examples of 

aspects of diversity, even though the importance of each aspect in the greater view of 

diversity remains a subjective matter. The diversity of all of the aspects of diversity is an 

important criterion when creating diversity. The diversity of one aspect can only create some 

diversity in a network, as the aspect needs the diversity of other aspects to create 

comprehensive diversity. Entrepreneurs could follow a training program to obtain a better 

understanding of the characteristics of diversity in a network. 

The second sub-question of this study is as follows: What are the advantages of a diversified 

network? Structural holes and linchpins can help with diversifying a network in an efficient 

way. Focussing solely on structural holes and linchpins in a network could lead to the 

neglecting of homogeneous strong ties and potentially missing opportunities that arise with 

homogeneous strong ties. However, structural holes and linchpins who hold viewpoints that 

an entrepreneur prefers not to have in his or her network could lead to disadvantages instead 

of advantages.  

The research question of this study is as follows: How can entrepreneurs diversify their 

network? Entrepreneurs diversify their network in different ways. Networking experts tend to 

go to places and events where they find or expect to find diverse people, and they also use 

their current network to find new diverse ties or contact a diverse tie directly. Networking 

experts who are more renown can diversify their network by accepting contact with the 
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diverse people who reach out to contact them. A training session could help novice 

entrepreneurs to develop a better understanding of how they can diversify their network. 

Establishing new ties is also a part of diversifying a network. An entrepreneur should be well 

prepared when the networking process starts. The communicative skills and intentions of 

entrepreneurs should meet the expectations of the new ties, and the intentions of a person 

seems to be the more important criterion.  
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Appendix 

Appendix 1: Network Structure and Embeddedness From a Focal Firm’s Perspective 

 

Appendix 2: The Changing Importance of Structural Diversity 
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Appendix 3: Consent form for Thesis 

 

Consent Form for thesis  

This thesis interview is conducted by Ryan Heeres 

as a requirement for the Master Entrepreneurship at the University of Amsterdam (VU and 

UvA). 

The purpose of this thesis is to investigate how aspiring entrepreneurs can diversify their 

social network effectively. 

Any data collected for this study is treated confidentially and anonymously in the sense that 

no identifying information will be present in the thesis. 

If you have inquiries regarding the conduct of this theses, please contact the supervisor: 

Dr. Marco van Gelderen (m.w.van.gelderen@vu.nl) 

VU University of Amsterdam (VU) 

Faculty of Economics and Business Administration  

Telephone   020 - 598 9908  

Please indicate the following below: 

I understand that the information collected will be used for the purpose of preparing the 

thesis for the Master Entrepreneurship, and I consent for the information to be used in that 

manner. 

 

Yes   No 

 

I allow the interview to be tape recorded. These recordings are solely for the purpose of 

transcribing the interviews so that the information can be analysed. Recordings will be 

destroyed after the thesis is finished.  

 

Yes   No 

 

Signed: 

 

 

Name   Date 
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Appendix 4: Interview Guide 

Introductie 

Dag meneer/mevrouw. Mijn naam is Ryan Heeres en ik ben een student van de master study 

Entrepreneurship aan de UvA en de VU. Voor mijn scriptie zal ik een aantal interviews 

houden. Deze interviews gaan over de acties die experts in netwerken nemen om hun netwerk 

diverser te maken en wat de voordelen zijn van dit diverse netwerk. Dit interview zal 

ongeveer 60 minuten duren. Indien u het goed vind, zal ik het interview opnemen en 

transcriberen. Het interview zal anoniem zijn. Dit interview zal ik gebruiken om te vergelijken 

met andere interviews en uiteindelijk beoordelen wat entrepreneurs doen om hun netwerk 

diverser te maken. 

Het interview bevat 2 hoofdonderwerpen. Deze onderwerpen zijn: diversiteit van het netwerk 

en acties om een divers netwerk te krijgen.  

Algemene vragen over de entrepreneur die tevens een netwerk expert is: 

Wat kunt u vertellen over uw bedrijf? 

Wat kunt u vertellen over uw eigen werkervaring als werknemer en als ondernemer? 

Waarom bent u gaan ondernemen? 

Onderwerp 1: Diversiteit van het netwerk 

Welke aspecten vind u dat onder een divers netwerk vallen? Welke aspecten vind u het meest 

belangrijk voor een divers netwerk? 

Wanneer is een netwerk divers volgens u?  

Eigenschappen om af te strepen vanuit de literatuur: 

Vind u dat diversiteit in functioneel achtergrond/expertise/vaardigheden/talenten (zoals 

interessante of originele ideeën genereren)/ervaring in bepaalde industrieën belangrijk zijn 

voor de diversiteit. 

Hoe scoort uw netwerk op basis van grote en diversiteit?  

Hoe denkt u dat uw netwerk scoort ten opzichte van andere ondernemers (in uw branche)? 

Wat is de invloed van de grote van het netwerk volgens u? 

Hoe heeft u uw eigen netwerk in kaart? (zit dit in uw hoofd of heeft u hier een visueel beeld 

van?) 

Wat is volgens u de invloed van sterke relaties en zwakke relaties op een netwerk? Bestaat uw 

netwerk meer uit sterke relaties of uit zwakke relaties en hoe is dit zo gekomen?  
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Onderwerp 2: Acties om een netwerk meer divers te maken. 

Welke acties heeft u ondernomen om uw netwerk meer divers te maken?  

Welke vaardigheden zijn nodig om een netwerk meer divers te maken? 

Bepaald u eerst uw doelstelling voor om te netwerken of vind u het lastig om de 

doelstellingen te bepalen voordat u gaat netwerken?  

Acties om af te strepen van goal-directed networking: contracten aangaan, uitnodigen voor 

meetings, zakelijke gesprekken voeren, uit eten nemen/uit voor entertainment, cadeaus geven 

en samen reizen naar events/werk. 

Acties om af te strepen van effectual networking: Naar evenementen gaan (sociale, alumni, 

professionele of industrie), participeren in associaties (Bv werk of hobby associatie) en of zij 

vrijwilligerswerk doen. Vragen of zij hier met vreemden praten, met vreemden praten 

waarmee zij normaal niet zouden praten en connecties uitwisselen.  

cold calling, online netwerk websites gebruiken zoals LinkedIn en in contact blijven met 

universiteiten voor hun netwerk. Open zijn voor nieuwe relaties (Door te telefoneren met hen 

indien zij bellen, ingaan op hun uitnodigingen voor evenementen/lunches enzovoort). 

Hoe zorgt u ervoor dat een relatie ontstaat? 

Acties om af te strepen om persoonlijke kennis van de nieuwe connecties te vergaren: 

expertise, motivatie en gezamenlijke connecties achterhalen, open vragen stellen, een 

klankboord zijn voor nieuwe relaties, goed luisteren, interesse tonen en bereid zijn de nieuwe 

relatie te helpen zonder aan zelf interesse te denken, mail sturen naar de relatie na de eerste 

ontmoeting. 

Wat zou u momenteel willen veranderen aan uw netwerk? Welke acties zou u nu ondernemen 

indien u uw netwerk meer divers wilt maken? 

Deelonderwerp: Voordelen van divers netwerk  

Wat zijn volgens u de voordelen van een divers netwerk? 

Wat heeft u kunnen bereiken door u diverse netwerk dat anders niet was gelukt? 

Hoe hebben relaties van uw netwerk geholpen om uw netwerk meer divers te maken? (self-

reinforcing effect) 

Training 

Heeft u tips voor het ontwerpen van een trainingsprogramma om netwerken meer divers te 
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maken van aspirerende/onervaren entrepreneurs? 

Waar zou de focus op moeten liggen van deze training? 
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Appendix 5: Training Guide 

Introductie 

Hallo iedereen. Deze training gaat over een netwerk meer divers te maken van een netwerk. Ik 

ben Ryan Heeres en deze training is een gedeelte van mijn scriptie voor de master 

Entrepreneurship. Ik ben 25 jaar en werk bij Boval als bijbaan, dat is een assuradeuren 

kantoor. We beginnen met een korte voorstelronde.  

1. Kunnen jullie zeggen wie jij bent en waarom je meedoet met deze training? 

Dan zullen we beginnen met de eerste vraag van de training. 

2. Hoe denk jij dat je een netwerk kan opbouwen dat ervoor zorgt dat jij je organisatie op 

een gezonde manier kan starten/voortzetten? Deze vraag zal klassikaal worden gesteld. 

Deze training gaat over wat een divers netwerk is, de voordelen ervan en hoe je een netwerk 

meer divers kan maken. Sommige mensen zijn geboren netwerkers en andere niet. Introverte 

en extraverte mensen kunnen op een andere manier netwerken. Deze training zal een poging 

wagen om beide groepen duidelijk te maken hoe zij hun netwerk meer divers kunnen maken. 

Module 1: Wat is een divers netwerk? 

Voorbeelden van waaruit een divers netwerk kan bestaan, zijn: functionele achtergrond (type 

baan), expertise, ervaring in een bepaalde industrie en nationaliteiten. Het is belangrijk om te 

weten dat de diverse mix van deze aspecten diversiteit creëert (dus al de aspecten moeten 

divers zijn). De voordelen van een divers netwerk zijn: een grotere omvang van middelen, 

informatie en standpunten. Het helpt om legitimiteit (dat je erkend wordt) te verkrijgen en het 

is een van de belangrijkste aspecten van innovatie en groei. Het helpt ook om nieuwe kansen 

te herkennen. 

3. Wat denk jij dat een divers netwerk is? De participanten schrijven de antwoorden op 

per groep na een korte discussie. Klassikaal worden een paar antwoorden besproken.  

4. De participanten worden gevraagd om hun netwerk te scoren op basis van de zojuist 

genoemde aspecten (functionele achtergrond, expertise, ervaring in bepaalde industrie, 

nationaliteiten en de extra aspect(en) die uit de training komt. Zij kunnen dit 

opschrijven op een blad dat wordt uitgedeeld. 

Module 2: Het netwerk meer divers maken 

Dit is het belangrijkste gedeelde van de training.  
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5. Hoe denk jij dat jij je netwerk meer divers kan maken? Schrijf je antwoorden op. 

Daarna klassikaal de antwoorden bespreken. 

Een netwerk kan op meerdere manieren meer divers worden. Er zijn 2 soorten acties om je 

netwerk meer divers te maken. 1 is goal-directed en de andere is effectual. We beginnen met 

de goal-directed networking. Bij de goal-directed is het van te voren duidelijk wie je wilt 

toevoegen aan je netwerk en wat zijn aspecten zijn. Voorbeelden van acties zijn: Potentiële 

nieuwe mensen voor in je netwerk uitnodigen voor meetings of mee uit eten/entertainment 

nemen. Zelf evenementen organiseren en de mensen die je in je netwerk wilt uitnodigen. Het 

netwerk van goede contacten raadplegen is door een aantal netwerk experts gezien als een van 

de belangrijkste manier om je netwerk meer divers te maken. 

6. Kan je 3 sterke relaties noemen waarvan jij hun netwerk kan gebruiken om jouw 

netwerk meer divers te maken? Op welke manier zouden zij je netwerk meer divers 

kunnen maken (Schrijf dit ook op)? Discussie in de klas volgt nadat de participanten 

hun antwoord hebben opgeschreven. 

Bij effectual speelt onzekerheid een grotere rol. Het is niet zeker wie je wilt toevoegen aan je 

netwerk. Bij deze vorm probeert de netwerker een situatie te creëren dat de kans verhoogd dat 

zijn hij mensen ontmoet die zijn netwerk meer divers maakt. Voorbeelden van acties zijn: 

Naar evenementen gaan, vrijwilligerswerk doen, participeren in associaties, participeren in 

programma’s. Wat deze vormen gemeen hebben, is dat de netwerker naar plekken gaat waar 

hij diverse mensen verwacht. Het kan ook zijn dat het meer divers maken van het netwerk niet 

het doel is, maar dat deze activiteiten wel leiden tot een meer divers netwerk.  

7. Kunnen jullie met plekken komen waar diverse mensen komen (die dus anders zijn 

dan jij). De participanten krijgen wat tijd om dit op te schrijven en in de klas volgen 

een paar antwoorden. 

Module 3: Een nieuwe relatie verkrijgen 

Een van de manieren om je netwerk meer divers te maken is om naar een evenement te gaan. 

Met name mensen aanspreken die anders zijn dan jezelf kan je netwerk meer divers maken. 

8. Wat denk jij dat belangrijk is om te doen tijdens zo een event, in het kader van 

netwerken? De antwoorden worden kort opgeschreven en kort besproken in de klas. 

9. Hoe zou jij iemand benaderen en hoe zou jij met de nieuwe persoon praten? De 

antwoorden worden kort opgeschreven en kort besproken in de klas. 
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Naar een event gaan en daar gewoon staan, zorgt niet voor een meer divers netwerk. Het is 

belangrijk wat je doet tijdens zo een event. Het gaat niet om de kwantiteit maar om de 

kwaliteit van nieuwe mensen in je netwerk. Volgens een aantal netwerk experts is het 

belangrijk om oprecht te zijn over je intenties tijdens het netwerken. Interesse tonen zonder 

aan je eigen gewin te denken is ook een genoemd aspect. Het gaat om de nieuwe relatie en 

niet wat jezelf er aan over houdt. Deze aspecten zijn eerst belangrijk en daarna komen pas de 

communicatie technieken. 

10. We gaan nu een klein rollenspel doen per team. Beeld je in dat je op een startup 

evenement bent. Een van jullie speelt de netwerker, de andere de nieuwe tie en een 

van jullie evalueert hoe het gesprek gaat. Het doel van de netwerker is om de nieuwe 

tie in zijn netwerk te vergaren. De nieuwe tie kan zich gedragen zoals hij/zij zich zou 

gedragen op een evenement. Degene die evalueert schrijft kort op hoe de netwerker 

zich gedraagt ten opzichte van de nieuwe tie (denk hierbij aan de aspecten die zojuist 

genoemd zijn).  

Dit was het einde van de training. Kunnen jullie het evaluatieformulier invullen nog invullen 

en dan zijn wij helemaal klaar. 
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Appendix 6: Network Form Training Program 

Op dit blad kan de score worden ingevuld van het netwerk. Er is schaal 1 op 5 gebruikt. 

1 = Zeer slecht 

2 = Slecht 

3 = Niet slecht maar ook niet goed 

4 = Goed 

5 = Zeer goed 

Onder de 4 aspecten zijn 2 lege balken opengelaten. In deze balken kunnen aspecten worden 

toegevoegd die volgens jouw van belang zijn. 

 

 1 2 3 4 5 

Functionele achtergrond      

Expertise      

Ervaring in industrieën       

Nationaliteit      
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Appendix 7: Evaluation Form Training Program 

Leeftijd: 

Geslacht: 

Werkzaam in sector: 

Ervaring als ondernemer in jaren: 

De antwoorden zijn schaal 1 op 5.  

1 = sterk niet mee eens 

2 = Niet mee eens 

3 = Neutraal 

4 = Mee eens 

5= Sterk mee eens 

 1 2 3 4 5 

Ik begrijp beter wat een divers netwerk is      

Ik heb mijn eigen netwerk beter in beeld      

Ik weet beter wat de voordelen zijn van 

een divers netwerk 

     

Ik weet beter hoe ik mijn netwerk meer 

divers kan maken 

     

Ik zal mijn netwerk proberen meer divers 

te maken 

     

De nieuwe vergaarde kennis zal mij verder 

helpen als ondernemer 

     

Deze training is nuttig voor mij      

Deze training zou ik aanraden aan 

beginnende ondernemers 

     

 

Wat zijn de sterke punten van de training? 
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Wat zijn de verbeterpunten van de training?  
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Appendix 8: Interviews 

Interview 1 

R= Ryan 

I: interviewee 

R: Hij staat aan. 

I: There we go. 

R: Ik zal mij eerst voorstelen. Ik ben Ryan Heeres. 

I: En spreekt ook Nederlands. 

R: Ja en ook Engels. Ik doe de ccm course vandaar dat ik van u wist. ik studeer zelf 

entrepreneurship de master want zij is natuurlijk beschikbaar voor meerdere masters. dit 

interview gaat voor mijn master scriptie over netwerken en acties. de hoofdonderwerpen zijn 

wat een expert ondernemen verstaat onder een divers netwerk en welke acties hij onderneemt 

zal ik beginnen met een algemene vragen. wat kunt u vertellen over uw bedrijf? 

I: ja nou misschien een stuk historie ik ben na 8 jaar bij shell hebben gewerkt na mijn 

proefschrift, meteen na een studie gedaan, en ja het onderwerp is. beetje ccm hè en mijn 

proefschrift ging over hoe. internationale cultuurverschillen gerelateerd zijn aan bedrijf 

culturele verschillen en waarom ik dat zeg is omdat ik gedurende mijn Shell tijd dat ook heb 

geprobeerd in praktijk te brengen en toen ben ik begonnen met training want ik werd zoveel 

uitgenodigd om daar een verhaal over te vertellen en de internationalisering begon toen net. 

R: ja ik zag inderdaad op internet staan dat je met een consultancy firma was begonnen met 

Hampden Turner. 

I: Ja en dat hebben we nog steeds hoewel een beetje groot geworden en bewust dus het kleiner 

geworden. wij doen leiderschapsontwikkeling. Dus we helpen leiders effectiever te zijn in de 

internationale omgeving, helpen het bedrijf het internationaliseren en uiteindelijk proberen wij 

ook digitaal te ondersteunen dus een heleboel digitale instrument ontwikkeld die dat proces 

ondersteunen veel van ons werk zit op mergers and aquisition. Dus met andere woorden hoe 

intrigerend bedrijfsculturen en ja ikzelf hou van effidence based consulting met andere 
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woorden wij zijn nog steeds bezig voor academische gronden om te bewijzen dat we gelijk 

hebben maar empirisch en aan de andere kant ja de praktische uit te werken voor consulting 

en dat wil dus zeggen dat die hybride vorm hè want, vaak zijn consulten van he doen maar 

wat, ik overdrijf bewust, en academici ja het moet wel kloppen maar of het werkt weet ik niet. 

om die 2 te combineren en dat is altijd mijn speerpunt geweest om zelf ook een entrepreneur 

zijn op dit gebied. 

R: dat is eigenlijk van een academisch punten alleen dat je daar niet in die ivoren toren blijft 

hangen. 

I: en een praktische ivoren toren. 

R: en met dat consultancybedrijf, is dit nog steeds? 

I: We zijn 2 keer gekocht door KPMG. 2 keer mezelf teruggekocht omdat het niet werkte. ook 

omdat veel van onze klanten internationaal waren en KPMG toch vaak nationaal bezig is. 

R: Ik zag wel 1 keertje om de overname van KPMG maar daarna kwam er niets meer over 

van 1 keer overgenomen maar ik wist niet zeker of het nu nog bij KPMG hoort. 

I: Nee we zijn terug gekocht en weer zelf begon. Maar ik heb nu wel besloten wat op een 

gegeven met 20 man op de payroll, maar ik heb nu besloten dat het met een netwerk te doen. 

Dus met andere woorden heleboel van mijn oud collega’s die voor zichzelf zijn begonnen 

maar die wilde niet met KPMG werken of mensen die met pensioen zijn gegaan een beetje 

gevoel. ja die zeggen nou ik wil toch dit werk wel blijven doen die ja, die huur ik dus in. Ik 

had net een discussie met phyllis die zei ja Rianne die komt. Rianne is een oud medewerker 

en is een docent bij de hogeschool en die huur ik in. Ja en het leukste van dit netwerk is dat ik 

ken de mensen. Want ik vind ik ook heel belangrijk in een netwerk dat je de mensen kent 

want zij heeft 5 6 jaar bij ons gewerkt en ze kent ons spul. We kennen de relatie en de 

inhouden. die weet meteen wat ze van elkaar kunnen verwachten. ik kan haar zo inhuren en 

weet precies wat ze doet. 

R: Dan heb jij meteen mijn andere algemene vraag beantwoord. Waarom bent u gaan 

ondernemen? 
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I: Ja weet je. De vraag daarop, je doet het gewoon. Het komt op je pad. en ik denk maar ik 

voel mezelf praten. Ik heb nooit het idee gehad ik word entrepreneur. er komen dingen op je 

pad en daar reageer je op. en je reageert op een wijze van hé dit zou leuk zijn om te doen maar 

ja. en dan word je, je omgeving dwingt je om entrepreneur te worden. 

R: maar waarschijnlijk gewoon de interesse die je zelf hebt de manier waarop je zelf werkt. 

I: Precies en om nou te zeggen ik ga nu entrepreneur worden, dat redeneer je je achteraf. 

R: ja dat was volgens mij ook zo'n studie dat de meeste entrepreneurs zichzelf dan niet als 

entrepreneur zien. 

I: nee nee. 

R: Dat het zomaar gebeurd. 

I: niet in de zin van gepland of zelfs ja je noemt mij een entrepreneur maar welke kan of wil je 

op. Wil je mijn kennis over wat ik denk dat een entrepreneur is of wil je mijn ervaring en zelfs 

dat zegt al iets van, nee het kan ook een andere kant op gaan. Ik weet, ja, ondernemer groei je 

in maar plan je niet. in mijn geval he, wie weet. 

R: ja er zullen vast wel mensen zijn echt ondernemer wilde worden en dat ook zijn geworden. 

I: ja het is mij overkomen oké. 

R: ja duidelijk. En dan ga ik naar het onderwerp diversiteit van het netwerk. en welke 

aspecten vindt u dat onder de diversiteit van een netwerk valt. 

I: nou ik denk dat het de diversiteit van diversiteit is en dat wil ik wel even uitleggen. kijk als 

ik zeg je nou het gaat met name mannen en vrouwen he, bij wijs van spreken als een aspect 

van diversiteit is te eng. wil je wel een goeie mengeling van man en vrouw: ja, want het 

brengt iets meer. wil je disciplines, ik denk dan meteen naar disciplines hè, is iemand een 

econoom, bedrijfskundige ,antropoloog. zeg ik ook daar moet een mengeling zijn. nou vergeet 

niet onze tweede regel. onze, hoe noem je dat in een boek. De, je hebt de subtitle. Subtitle hè 

is connecting viewpoints. ik vind het heel belangrijk op het gebied waar wij actief, zijn 

cultuurverschillen, dat wij proberen gezichtspunten bij elkaar te brengen moet je beginnen bij, 

kijk hier. We hebben hun een Koerdische Duitse, we hebben een Chinese Engelse vrouw, ik 
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heb een Franse moeder en een Nederlandse vader. het zijn mannen en vrouwen van totaal 

verschillende kalibers. ik bedoel disciplines. dus met andere woorden ik vind het heel 

belangrijk in ons werk, dus puur functionele. niet omdat ik dat leuk vind maar het moet dat we 

verschillende landen vertegenwoordigen, verschillende geloven verschillende geslachten, 

verschillende je noemt het maar. het leuke is juist die mengeling van de mengeling daarom 

noem ik diversiteit van diversiteit. 

R: Het is niet zo eenzijdig. 1 aspect kan niet voldoen. 

I: en dat vind ik heel belangrijk in ons werk. Ik zeg niet dat het overal zo is. 

R: maar welk aspect is zo u dan het belangrijkst vinden van die mengeling? 

I: in ons geval toch denk ik landen cultuur, omdat landen cultuur ook de andere dingen 

meeneemt. omdat de rol van vrouwen in een bepaald land is anders dan in een ander land. dus 

dan heb je het geslacht ook anders gedefinieerd. Het belang van een discipline. kijk, 

bedrijfskunde hè MBA achtige denkers zijn in Amerika, Angelsaksische wereld heel 

belangrijk. veel minder in Frankrijk. Frankrijk gaat het weer om diepe kennis op een bepaalde 

discipline als geschiedenis of naar port. 

R: dan heb ik nog een aantal eigenschappen waarop ik mijn onderzoek op ga baseren uit de 

literatuur en dat ook meetbaar is om een training te gaan doen. en hiervoor gebruik ik 

diversiteit inderdaad op functioneel achtergrond, op expertise, vaardigheden en talent en met 

talenten bedoe ik zoals dat ze interessante ideeën kunnen genereren, innovatieve. en dat 

ervaringen in bepaalde industrieel heel belangrijk zijn voor diversiteit. kan jij hier iets over 

zeggen over deze aspecten? 

I: ja ik denk dat discipline is natuurlijk heel belangrijk en met name het interdisciplinaire werk 

he, dus het samenbrengen van die verschillende gezichtspunten uit de verschillende 

disciplines is van wezenlijk belang. maar ik weet niet of jij naar mij toe wil of mijn een 

algemene kennis over entrepreneurs. 

R: ik wil op dit moment meer naar jouw bedrijf toe. en dan zie ik het echt vanaf jouw bedrijf. 

Jouw expertise kan ik natuurlijk wel gebruiken. 
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I: Dan denk ik in mijn geval meer. dus ik heb al gezegd landen verschillen omdat we daar zelf 

werk doen. industrie is heel interessant. je merkt gewoon dat de industrie, natuurlijk 

domineren een aantal disciplines. En als je in de hightech zit heb je meer ingenieurs- en als je 

in johnson en johnson zit heb je meer medische farmaceuten. en als je in marketing zit bij 

Unilever, heb je weer marketing achtige mensen. dus industrie en discipline gaan wel hand in 

hand maar dat vind ik heel bepalend voor de wijze waarop je naar de wereld kijkt. Om het 

even terug te brengen in mijn geval, ik vind het juist leuk om die verschillen bij mekaar te 

brengen. eerder dan ze te segmenteren in aparte hokje. 

R; en hoe scoort uw netwerk op basis van diversiteit? 

I: nou echt, ik heb je net een voorbeeld geven. Maar als ik zou moeten kiezen kijk ik eerst 

naar nationaliteit. maar alles. We hebben historici. ook in discipline allerlei soorten, ook een 

journalist. en dat vind ik leuk. dat vertegenwoordigen wij. en het gekke is, je selecteert niet 

mensen op die categorie. je selecteert de mensen op zijn of haar persoon en net als 

entrepreneurship, achteraf kijk je: jeetje wat een verschillende soorten mensen. 

R: hoe denkt u dat uw netwerk scoort ten opzichte van andere ondernemingen in branche? 

I: zeer divers. Zelfs in onze branche zie je dat wij wel heel divers zijn. nou heb je natuurlijk 

ook cros-culturele consulting bureaus. als je ons daarmee vergelijkt zijn wij heel divers maar 

dat zijn ze meestal zelf ook wel. maar je hebt cross culture clubs zoals wij die alleen maar om 

antropologen en bedrijfskundigen aannemen. die dit iets minder diverse zijn, maar de meeste 

die ik ken zijn wel heel divers. en daar scoren wij niet slecht, laat ik het zo zeggen. Wij scoren 

wel in de top 10 procent. 

R: ja duidelijk. en wat is de invloed van het grote netwerk, diverse netwerk volgens u? 

I: Nou, dat ze de klant beter kunnen bedienen. daar ga ik vanuit. de klant beter bedienen 

omdat we veel bij de klanten zitten. betekent dat je gevoel hebt voor de problematiek en dat 

kan alleen maar geboren worden uit: als jij een Nederlander hebt die alleen maar 

bedrijfskunde heeft gestudeerd en alleen maar in Nederland gewoond, ja dan snap je niet de 

complexiteit van internationale fusie. Waar een Frans bedrijf een Amerikaans bedrijf koopt, 

dan zeg je als Nederlander: nou dat zal ik u uitleggen. nee dat kan niet. je hebt dan een 

Fransman nodig die in Amerika heeft gewoond, bij wijs van spreken. 
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R: en als zoiets zou gebeuren, dan raadpleegt u uw netwerk? 

I: ja precies. ja nu zeker want ik heb nu nauwelijks meer mensen op de payroll. Maar in mijn 

netwerk kies ik dan die mensen uit. 

R: en hoe heeft u uw eigen netwerk in kaart. heeft u daar een visueel beeld van of is dat puur 

uit je hoofd, omdat het relaties zijn die sterk zijn. 

I: ja die ken ik en soms. Het is wel leuk dat je die vraag stelt. ik moet daar misschien veel 

structurele mee omgaan. soms heb je wel eens: waarom heb ik niet aan die persoon gedacht. 

omdat ik het niet structureel doe. 

R: ja maar ik heb volgens mij ook bijna nog nooit iemand gehoord die het echt in beeld 

brengt. iedereen doet een beetje uit zijn hoofd. 

I: ja ook omdat het nog niet zo groot is dat netwerk. kijk, het gaat om 100 mensen. ja die ken 

ik, bijna alle 100 ken ik bijna persoonlijke. wat je dan wel ,onbewust omdat je die vraag stelt, 

is dat je zegt: oow dit is een Franse en wie heb ik in Amerika. want vaak heeft ze het ook 

geografische consequenties in termen van ja we moeten nu 10 mensen in Amerika 

interviewen. dan ga je toch voor het eerst denken aan mensen die in Amerika wonen, want 

dan hoef je niet al die reiskosten te betalen. Ja zo gaat het dan wel maar dat de structuur is. 

Sorry, ik zit even te kijken. heel raar dit is dus een nummer, die heb ik 2 keer aan de lijn 

gehad maar hij gaat niet over. ik bedoel he trilt niet. elk telefoonnummer trilt, als ie nog is 

belt. ik zit hem even aan. dit zijn mensen die al dagen proberen wat informatie van mij te 

ontfutselen en ik heb hem een keer aan de lijn gehad maar toen brak hij af. dus ik zet hem nu 

even op hard. is kijken of hij dan. dus met andere woorden: er zit wel een structureel in maar 

meer over dat bedrijf zit in Amerika, wie ken ik in Amerika. wie zit er in Frankrijk. zo gaat 

het nog wel maar dat is niet dat ik een spreadsheet heb van Amerika, Frankrijk. dan gaat 

mijnhoofd weer spinnen. Van die zit in Californië, die is in Florida, die is in Parijs. 

R: En u gaf al aan dat sterke relaties meer invloed hebben op uw netwerk maar wat is volgens 

u de invloed van de zwakke relaties in uw netwerk? 

I: nou die komen pas later in m'n hoofd op. en je ziet ook mensen die hun best doen om het 

contact te onderhouden. ik ben daar niet zo goed in. Jij kent mijn leven niet maar ik ben vrij 

druk. en als je vrij druk bent en veel reist zoals ik, dan heb je, dan ontmoet je zoveel mensen 
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dat je niet daarbovenop nog een keer al die mensen van: hallo Piet, hoe gaat het? Maar wat je 

dan verwacht is dat ze jou aanspreken en dan merk je wel dat mensen waar ik veel om. 

bijvoorbeeld als ik een reis naar Amerika gemaakt merk ik dat ik opeens veel meer contact 

met Amerikaanse mensen heb. die komen dan boven m'n hoofd. 

R: maar er zijn wel momenten geweest waarop je zwakke relaties hebt gebruikt? 

I: ja, maar wel heel praktisch. van, laat ik een voorbeeld geven: een Singaporese bedrijf ging 

wat doen in Indonesië. Toen zei ik (naam van een persoon), een Amerikaan die in Singapore 

woont, die moet je hebben. terwijl ik niet zoveel contact met hem heb. maar dan komt de 

klant vragen: wie woont er in Singapore. die ken ik niet zo goed maar ik weet dat hij goed 

genoeg is om daar een goeie job te doen. 

R: dus het is eerst sterke relaties contacten en daarna zwakke relaties? 

I: Ja precies. 

R: en dat was het eerste onderwerp. Het tweede onderwerp gaat over de acties om een 

netwerk diverser te maken. en heeft acties ondernomen om uw netwerk diverser te maken? 

I: nee. maar deze vraag is voor mij wel heel bijzonder, omdat bijna per definitie een heleboel 

soorten mensen op ons bedrijf af komen. heleboel soorten mensen en dat is gewoon omdat we 

redelijk bekend zijn op dit gebied. we krijgen dus van uit de hele wereld allerlei verzoek. 

gisteren had ik een Duitser die hoogleraar is in Japan op het ontbijt. ja hallo (naam van de 

geïnterviewde) ik ben in Nederland. kunnen wij ontbijten? ik zeg natuurlijk gaan we ontbijten. 

dus het is niet zo gestructureerd maar door de aard van ons werk hebben wij gewoon een heel 

divers scala van mensen. 

R: en dat was vanaf het begin af aan al zo? 

I: Ja. 

R: dus jullie hebben niet echt acties ondernomen? 

I: ons vakgebied is diversiteit, vergeet dat niet. en dan krijg je dat. en als je dan ook nog een 

beetje wereldwijd bekend bent. kijk dit zijn al mijn boeken in alle talen. Ik heb met name 

riding the waves of culture heb ik geschreven maar die is in 16 talen vertaald. worden dus een 
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beetje bekend in de hele wereld en dit is allemaal riding the waves of culture. in het 

Koreaanse eerste versie, tweede versie. maar daarop ondas de culturas, tweede boek is de 

Portugese versie. daaronder is Pools. je ziet dus en waarom ik het zeg is omdat je dan een 

scala van mensen wereldwijd hebt, die zeggen: moeten maar weer eens bellen of wat dan ook. 

en dat dat onderscheidt ons natuurlijk als jij jouw thema gaat over diversiteit van netwerk. Dat 

is bij ons zo natuurlijk omdat het de aard van ons werk is. Het gaat om diversiteit. 

R: Mijn interview zou meer over de acties gaan en of u eerst uw doelstellingen neerzet 

voordat u uw netwerk diverser gaat maken. 

I: dat is bij ons natuurlijk. maar het is wel zo in de negatieve zin, maar ja. Laat ik het anders 

zeggen, een andere positieve zin: wij willen dus niet alleen maar Nederlanders maar bewust 

kiezen we dan ook om het diverse te maken. Want we krijgen natuurlijk veel aanvragen in 

Nederland maar ik heb haar eruit gekozen Goelaj, omdat ze Koerdisch, nou ja ook omdat ze 

gewoon een goeie meid is, maar goed is. Zij stijgt uit boven haar cultuur en nog een goeie 

meid maar onbewust zeg: godverdorie Koerdische vrouw die in Duitsland woont, hoe kom je 

hier? terwijl als ik een even goede persoon had uit Nederland zou ik toch denk ik haar kiezen. 

Met allerlei shit die daarbij komt. Ze moet een huis vinden, allemaal gekut. ja ze wonen niet 

allemaal in Haarlem. 

R: Niet allemaal nee. dan moet ik even goed kijken want Goal-directed networking daar doet 

u denk ik niet aan? 

I: nou dat doe ik wel hoor. maar dat is dan social media. dus ik ben heel actief op LinkedIn. ik 

weet niet of je me daar gezien heb. maar daar ben ik wel heel druk bezig om ook de 

verschillende diverse onderdelen van het netwerk te focussen. 

R: maar dat ze dan meer effectieve netwerken en dan ben jij volgens mij niet gericht op om 

bepaalde mensen, echt een bepaald persoon te contacten maar meer in het algemeen... 

I: Ja bijvoorbeeld nu zijn we bezig om mensen te trainen. dat heet coach de coach en coach de 

coach is een training die wij geven voor coaches. dus dan ga ik naar mijn netwerk en dan ga 

ik wel gericht mijn materiaal uitsturen naar coaches. dus ik heb dan 10000 followers. net 

iemand die had 1 miljoen followers. Marshall Goldsmith die is dus een coach. Die heb ik ook 

gevraagd of ik zijn kon netwerk gebruiken voor de uitnodigingen. Hij heeft ja gezegd, want ik 
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ken hem heel goed. Dan zit je opeens op 1 miljoen, maar dat zijn coaches. dus ik ben wel 

bewust bezig. ja dat is niet van persoon naar persoon hè, maar het is wel netwerk. 

R: ja je weet wel wat voor persoon je wilt contacten. Natuurlijk niet letterlijk welke persoon. 

I: niet het individu maar de groep. de groep individuen met die karakteristieke. Ik weet niet of 

dat ergens nog terugkomt. 

R: social media komt er wel in voor als een punt. Andere punten ik er heb instaan zijn zoals 

contracten aangaan puur op basis van een diverser netwerk te krijgen of gedeeltelijk het 

contract aangaan of uitnodigen voor meetings. Dat ze gewoon. 

I: Dat doe ik te weinig. dat komt ook doordat ik zelf wel heel vaak weg ben. ik reis de helft 

van mijn tijd. 

R: een ander voorbeeld is uit eten nemen. 

I: Dat kan natuurlijk wel. met name mensen die uit het buitenland komen. 

R: en dat is ook echt om netwerk diverser te maken? 

I: Ik ga heel graag uit eten. Ik kom ook net weer van een lunch. Op een gegeven moment heb 

je dat ook wel gezien. dan wil je gewoon thuis zijn. 

R: maar het eten dat doe je ook gedeeltelijk om je netwerk diverser te maken? 

I: ja nou om op zijn minst om het diverse netwerk te onderhouden en soms om het uit te 

breiden. Ik vind het een prachtige manier om een netwerk uit te breiden. Zoals gisteren. Die 

man had ik nog nooit ontmoet. Duitse professor in Tokio. en bewust uitgenodigd. Nou ja 

bewust, ik moest toch ontbijten. En ik heb hem naar Schiphol gebracht, want hij moest die 

middag vliegen. dus met andere doe je dat bewust. 

R: Hij zit nu dan toch wel in je netwerk. 

I: Ja, maar ook voor jou begrip. ik ben niet zo een netwerker. ik ben meer van ze komen maar 

naar mij toe en ik zie het wel. maar bijvoorbeeld in jouw geval hè, een student, kom maar 

langs. 
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R: Ja, je staat er dus wel open voor. 

I: Ja, ik ken van die echte netwerkers. die praten met jou en zitten alleen maar over jouw 

schouders te kijken wie ze daarna weer kunnen spreken. Daar wordt ik helemaal gek van. ik 

vind dat een relatie moet diepte kennen. 

R: dat heb ik zelf ook wel. Ik vind het makkelijker om 1 op 1 te praten en heb dan echt geen 

moeite om met iemand te praten. Maar in een groep. 

I: ja dan kijk je over je schouder en wie heb ik nou weer gemist. 

R: dan heb je ook niet echt het gevoel alsof je in een gesprek maar meer alsof iedereen maar 

wat gaat zeggen. 

I: Ja. 

R: en neem je ook wel, doe je ook aan samen naar werk gaan of samen naar events zodat je 

netwerk diverser kan worden? 

I: nou ja weet je het vervelende voor dit interview is dat mijn werk is vaak events. dus nou ja, 

dat is wel interessant. ik zie netwerken over het werk dat ik doe. dat is bijna altijd netwerken 

van een bepaalde definitie. dus met andere woorden ik doe heel veel public speaking. het is 

een netwerk event. daar leren mensen mij kennen. mijn manier van denken en dan weet je, dat 

is interessant. ik moet moet Phyllis daar nog eens op aanspreken. nou, misschien is dat wel 

leuk om eens mee te maken. 

R: ja is goed. 

I: oow Phylliss is weg. Goelaj, Phyllis is gone? 

Goelaj: Yes. 

I: yes I can see. Do you know. I have this Dublin appointment. 

Goelaj: Today? 

I: No. the galadiner. Do you know, do I need to be there? 
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Goelaj: It is in the evening right? You don't have to be there. 

I: Okay good, then my wife will be very happy. Daar doe ik dus een lezing, dan doe ik een 

lezing in Dublin. Dan vragen ze ja: wilt u blijven voor een galadiner. de echte netwerker zou 

kaartjes uitreiken. ik vergeet vaak mijn kaartjes. en mijn vrouw zei: je gaat toch niet naar dat 

galadiner. Je vliegt toch die avond terug he? nou dan weet ik al, die avond vlieg ik terug. Dus 

met andere woorden: ik ben wel een netwerker maar dat is: hallo hier is X. luister naar mijn 

verhaal en dan galadiner (knikt met zijn hoofd van nee). terwijl ik ken mensen van oh. Dan 

gaan we netwerken. Niet bij deze X. 

R: ja het komt dus echt meer door je optreden zoals public speaken en door je boeken dat 

eigenlijk mensen naar jouw toe komen? 

I: dat heeft met persoonlijkheid te maken want ik ken mensen die net zoveel boeken, die gaan 

toch netwerken. ja ik ben de hele dag al met die mensen geweest. 

R: persoonlijkheid is dus ook heel belangrijk? 

I: Ja precies. 

R: wat voor aspecten zouden nog meer belangrijk zijn? 

I: ik denk persoonlijkheid is er 1. belang van je eigen familie en dus work-life balance. 

Netwerken kost heel veel tijd en heel veel attentie. Mijn vrouw keek in mijn agenda en zei: X 

je bent 64 jongen. blijf is thuis. en ze heeft gelijk dus met andere woorden: wat ik bedoel met 

work-life balance: je kan netwerken maar je kan ook bij je vrouw zitten. ik kies toch vaak 

voor me. 

R: Dat is ook begrijpelijk. 

I: Ik wil niet claimen dat ik de man ben die over netwerken weet. ja ik weet veel over hoe ik 

netwerken inzet. Want ik vind ze wel belangrijk. 

R: dit is ook het eerste interview dat hierover hou dus ik probeer andere standpunten te 

krijgen en als het gesprek dan niet goed loopt. 
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I: Ik ken entrepreneurs en die doen alles met netwerken. die doen niks anders. Ik weet 

bijvoorbeeld Kellerman, die moet misschien spreken Kellerman. nou dat is die man waar je 

mee praat en over zijn schouders kijkt. Kellerman dat is een, kijk maar even in het. vroeger 

heette het gouden gids maar op google. Is een marketing adviesbureau. en die heeft allemaal 

uitvindingen van ja de customer loyalty op het programma. vroeger had je bij de potato chips 

had je van die kleine poppetjes. kinderen gingen dat sparen en dus veel chips kopen. Dat was 

zijn idee. 

R: ja dat weet ik nog wel ja. Toen was ik ook klein. 

I: ja dat was zijn idee en dit is nou echt ook een entrepreneur en een enorme netwerker. En ik 

kan wel contact tussen jullie maken. 

R: ja dat zou heel mooi zijn. 

I: ik ken dus ook mensen die leven van het netwerk. ik zeg nou kom maar naar mij toe. Dat 

vind ik ook het leuke. ben sociaal maar om actief zo een netwerk. en nu gaan we netwerken, 

daar ben ik niet zo van. maar zelf persoonlijk. dus persoonlijkheid is er 1. Work-life balance. 

van ja wil je zoveel tijd weg zijn. maar ja als je gescheiden bent, misschien daardoor. ja 

prima. dat is voor mij veel te duur. Als je begrijpt wat ik bedoel. wat zou de andere effecten, 

ja. het heeft ook met ben je internationaal bezig en niet als je internationaal bezig bent dan is 

netwerken het einde van je leven. maar dan ben je alleen maar aan het reizen. 

R: er zijn ook nog een aantal punten dat je netwerkt zonder dat je het eigenlijk door hebt. 

I: Dat doe ik ook wel. 

R: maar dat dingen uit de literatuur en kwam dan naar voren dat naar evenementen gaan zoals 

professionele of industrie evenementen. 

I: Dat doe ik per definitie al. 

R: een ander voorbeeld is vrijwilligerswerk doen dat je daar connecties vandaan hebt 

gekregen. 

I: nee en nogmaals ik ben daar niet veroordelend over. vindt het prima als mensen dat doen 

maar dat zit niet in mijn systeem. 
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R: Duidelijk. En indien je naar deze evenementen gaat, dan ben jij de public speaker. Ben jij 

dan iemand die met individuen gaat praten? Of met vreemden? 

I: Niet structureel, bij uitzonderingen. Het moet zo op mijn weg komen. Je hebt mensen die 

van, dan gaan we daarna. Daarom gaf ik dat voorbeeld van dat galadiner.  

R: Ik begrijp het.  

I: Ben je happy zo? 

R: Dit stuk is wel duidelijk. Dan kan ik ook wat aanpassen aan mijn interview. Dat is 

natuurlijk ook de bedoeling van het eerste interview. Het is een pilot. Er is ook een gedeelte 

over het ontstaan van relaties. 

I: het ontstaan is voor mij tweedelig. Als ik public speaking doe, dat gebeurd. Dan ontstaan zij 

vaak op reactie van mijn speech. Op het werk he, mijn eigen bedrijf hebbende, is het veel 

meer: ik heb mijn bedrijf. En daar build ik relaties. Mensen blijven ook heel lang bij ons. 

Omdat het toch een mooi vakgebied is. Die relaties wil ik ook wel onderhouden en met olie 

over sprenkelen en niet zo van: het gaat hier om werk en je krijgt je salaris en hou je kop. Dan 

wil ik mensen ook goed behandelen. Dan ben ik niet zo een feest man. Van nu weer een 

feestje. Je hebt van die mensen die dan heel regelmatig gaan ze met hun personeel de hei op. 

R: Jij probeert meer gewoon een leuke werksfeer te creëren. 

I: Ja. 

R: Dit gedeelte gaat meer over als je de eerste keer een relatie ontmoet. Dit gaat denk ik dan 

over de persoonlijkheid. Zo had ik het zelf nog niet omschreven maar uit dit interview blijkt 

dat dit er wel uitkomt. Als jij een nieuwe relatie ontmoet, ben jij dan iemand die open vragen 

gaat stellen, een klankboord voor hem is en goed luistert en interesse toont in de relatie? 

I: Ik wou dat ik dat meer was. Dat zou wel heel goed zijn. Maar ik ben toch meer een 

verteller. Dat hoor je ook aan mijn stem. Dus met andere woorden: Mensen verwachten dat 

ook van mij. Ik ben de public speaker. Tenminste, ik heb het idee dat mensen dat van mij 

verwachten. Terwijl ik enorm veel respect hebt voor mensen en public speakers die heel veel 

vragen stellen. En ik ben toch veel meer een netwerker van of je komt naar mij toe of ik vertel 

het je. 
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R: Ja precies. 

I: En ja, dat is niet de krachtigste netwerker. Een goede netwerker luistert beter. 

R: Zou u nu iets willen veranderen aan jouw netwerk? 

I: Ik zou er wat gerichter mee om willen gaan. Ik heb nu een idee. Meer van de toekomst. Om 

een netwerk op te zetten die mijn digitale producten meer op de markt brengen. Wij hebben 

het hier net even, over coach de coach en train de trainer. Een masterclass van 3 dagen met 

mensen die ons materiaal willen verkopen. Dat wil ik veel gerichter doen. Ik vind dat 

netwerken een heel belangrijk onderwerp is. Even los van hoe je ze creëert. Maar het is heel 

belangrijk. Ik denk ook dat we het nu over digitaal hebben, dat niks belangrijker is dan met 

elkaar gegeten te hebben. Dat je fysiek elkaar ziet. Dan gaat digitaal ook beter werken. Dan 

ken je elkaar ook. Alleen digitaal zal niet werken.  

R: Daarom had ik ook liever een face-to-face meeting vandaag dan aan de telefoon. Dat leek 

mij veel lastiger. Als je iemand heel goed kent, dan kan het denk ik wel. Omdat je dan ook 

begrijpt wat iemand uitbeeld. Terwijl als je iemand niet zo goed kent, wordt dat lastiger.  

I: Precies. 

R: Dan kom ik op het laatste kleine onderwerp. Dat betreft het netwerk die ik wil gaan 

opzetten. En heeft u tips om een training op te zetten voor het diverser maken van een 

netwerk?  

I: Ja. Heel duidelijk zijn waar mensen mee weg lopen. Als ze de training gehad hebben. Dat 

zou kunnen zijn. Hoe zet je een netwerk op? Eigenlijk gestructureerd naar de vragen die je 

gesteld hebt. Want als je zegt: nou het gaat over netwerken dan zeg ik: waar gaat die training 

nou eigenlijk precies over? Je moet heel duidelijk zijn, als je de kamer uitloopt kun je beter 

een netwerk opzetten, Kun je beter gebruik maken van het bestaande netwerk. 

R: Dus eigenlijk de voordelen opnoemen. 

I: Ja, dus eigenlijk heel gestructureerd en ook misschien niet alles willen doen. Dan kan je het 

beter modulair doen. Per module. Module 1 gaat over: Hoe zet ik een netwerk op? Module 2 

zegt: hoe benut ik het netwerk, hoe breid ik het netwerk uit. Dat je het modulair doet. Dat zou 

mijn tip zijn. Social media en netwerken etc.. 
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R: Social media is nu al heel upcoming natuurlijk. Maar dat zal alleen nog maar meer worden. 

I: En onderscheidt je.  

R: Dit waren mijn vragen voor mijn interview.  

  



80 
 

Interview 2 

R= Ryan  

I= Interviewee 

R: We will start. This interview is for my Master thesis. My Master is Entrepreneurship and it 

is about networking. And especially the activities that are involved with networking and 

getting a diversified network. We will start with some general questions and after that there 

are 2 subjects. one of them is: What is a diversified network according to entrepreneurs? And 

the second one is the actions that I have talked about. And the first question is: What can you 

tell me about your company? 

I: So about my company. It is a very diverse portfolio I have at the moment. So for, every 

month I go back to the Netherlands to work as a freelancer for different kind of restaurants. 

As a chef, as a waiter etc. Because I already know how this industry works. For me it is 

easiest resources to get some money. But I want to diversify, I want to learn about investing. 

In trading stocks and I want to participate in with some start-ups or something. Work as a 

consultant in marketing, strategy or finance, whatsoever. I can just want to help other 

businesses develop themselves and just as well learn from them. And vice versa. That is what 

I am doing basically. I am just too, my goal is to generate enough passive income that I am 

not feeling forced to work. Like I want to skip this whole full-time work routine that everyone 

is doing at the moment. I think there is so much more in the world to enjoy.  

R: So you already started with the freelancing in restaurants and the other 2 are projects that 

need to be started? Or did you already start something for that? 

I: I already started something. I already found my mentor for start-ups. He is already a star 

consultant. He said: if you want to come work with me like, but I can't pay you anything. 

Because he is now busy with his own projects, but sure. I can still use his resources, 

experience, his office space. So every week I join him for meetings, we just work together. 

And we have some meetings together where start-ups are pitching their ideas. And just 

waiting to get feed-back upon it. How we can help them etc.. And besides I was in contact 

with another marketing company. And they thought me something about lean marketing. A 

lead marketing I mean. And unfortunately that conversation ended. Now I am looking for 

another marketing staff that I can join. I will make a progress on it and besides I have several 

people that talked about the stock market. How I can join them and make this strong portfolio, 
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instead of looking what people already do. For example like: these big hypes of 

cryptocurrency. I do not believe that much in it. They are not strong enough. 

R: More long-term investments I would say? 

I: Exactly. You also know something about it right with your finance background? 

R: Yes, but it is more business studies. It is more towards social science I guess. We had 

something about investment like. In my master one course about finance. I know the basics 

but I can't say that I really know how the market works. But I think that no one really know 

how the market works. 

I: It is pure psychology yes. 

R: Some know it a little bit better. They can guess, not really guess, make an educated guess 

better than the rest I would say. 

I: Exactly. Fully agree. That is where I am busy with at this moment. 

R: What can you tell me about your experience as an employee?  

I: Well I had one office job for half a year. It was my final internship in Dubai where I work 

as a consultant. I made a lot of research, researches, reports, I designed some restaurant 

concepts over there. But it is not for me. I cannot work for 40 hours behind a desk and looking 

at 1 screen. I will do whatever I can to skip this. I like to work, but the same daily routine is 

not made for me.  

R: So you are looking for something more interesting? 

I: Just traveling around. Every month I am in the Netherlands, I am in Spain. I will go to 

Alicante next week. I like to travel and meet new people. That is why. 

R: And then I already know my last questions, why you started your own company. 

I: That is indeed that kind of things. In order to feel free and that I can manage my own time 

without other people interrupting my schedule. It will always happen but still I limit it. 

R: There are always bad things about jobs because sometimes you don't want to do anything. 

But at least it needs to be good most of the time. 
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I: Exactly. I feel so much more value for it to be your own boss instead of working for 

someone else. Even though you are always working for someone else, but still. It is more your 

kind of reputation than just working as an employee, working for the same company. 

R: Yes. Okay we will go to the first subject about the diversity of the network. And which 

aspects do you think that defines a divers network? 

I: Type of industries, experience and expertise is the most important thing that I am looking 

at. And personalities. What they drive them to work every day.  

R: And what do you mean with personalities exactly? Like what is a good personality that you 

want in? 

I: well for the meeting seminars I have been. You always have different people that are 

talking a lot and really want to show themselves and people who are a bit quiet and observing 

and actually. For me, most of the time they know more than the people expressing themselves 

a lot. That is why I look for those personalities. 

R: And which aspects do you think are most important for your network? 

I: for now, someone who has experience. I want to develop myself and improve. And if he is 

willing to help me with that. For example: yesterday I went to an investment event and told 

them what I want. And they introduce me to someone who can assign me with a group of 

investors where I can also be a part of. Just to find people who can help you getting involved 

with another network.  

R: But these people are more experienced in the sector that you want to work in right? 

I: Exactly. 

R: ARe they then really diverse or more the same with more experience? 

I: You mean personality wise? 

R: No the experience of these other entrepreneurs or consultants are more in the same sector 

and same industry with a lot of experience right? Or do they work in different industries. Does 

the industry really matter for you? 

I: Well especially as an investor, these people work in multiple kinds of industries. They are 

never investing in one sector. The basic experience is that they have different  expertise and 
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different kind of industries. one is more interesting in that kind of things, the other one in 

marketing, clothing industry, I met such a variety of people yesterday.  

R: So you prefer to have a lot of experience in different industries than in one industry? 

I: Exactly. It is also a thing I am looking for. If I want more marketing, then I will go to some 

marketing events with people mainly focussing on this subject.  

R: Okay and when do you think that a network is diverse? 

I: Whenever you have accomplished all these criteria. Experience is one of the criteria. 

Especially if you can just easily contact people. That you already broke the ice, to say that. Is 

it even English, it is an ice breaker yes? 

R: I think so. But it is like the aspects of the divers network. There needs to be a big mix of 

that and then it is divers you would say? 

I: experts yes, also like the purpose you have talking to these people. Like for me: I need 

experience and people who can help, share their experience. But later on I need to have 

people who want to invest in me and my projects. That is another thing. First just set your 

goals. What do you want to generate, what are you looking for? And then just try to fulfil 

these goals. By looking at different personalities, expertise etc.  

R: But it is probably also true that you already have a network with unexperienced people 

from your university, high school and your history. That is probably why you want 

experienced people right? So you can diversify your network. 

I: Exactly. I already have enough subjects to talk about I am involved with at this moment. 

That is more to sell myself and show people what I am doing. I want to improve myself. That 

is the main goal for me. I hope that I can focus on the people who want to invest with me in a 

few years. 

R: I have some aspects from the literature. This is about the diversity of a few aspects that I 

want to check with you if you also agree with it. You already mentioned some. Does diversity 

in functional background influence your divers network? 

I: Functional background you were saying? 

R: Yes. Like different kind of jobs. 



84 
 

I: Yes for sure. It highlights in which kind of culture they want to work in. How I can 

communicate with them. For example: If someone works for these big corporations, Price 

Water Cooper, Delloyd. They are very structured and high hierarchy. Or you work with 

people from start-ups with just 5 people working in their garage. It is more innovative. If you 

know their background then you know how they are communicating with other people like 

what are they used to. 

R: does it also matter if they have different kind of jobs? One is consultant, one studied 

history and is now a teacher. Like that kind of differences? 

I: Yes, I just described their style of working. For me, I work as a consultant and work with 

other consultants. they are more based on research and everything needs to be right and stuff. 

Salesman just want to sell. They want to sell the truth but they do not need every evidence if 

everything is right. They just want to share their message, that is the main purpose again.  

R: Maybe a little bit more practical? 

I: Yes, exactly. 

R: You already mentioned expertise and skills. One of the aspects that I wrote down is talents. 

Especially the talent to generate new innovative ideas. Do you think that there are some 

people in your network that have this talent? 

I: Yes. For sure. During those events it is hard to brainstorm for new ideas. You cannot just 

feel or see... They can make an impression: they can help me or I can help them with 

generating new ideas. But that would be for later on I would say. I would not just specific go 

to an event for a new idea. 

R: It is more that these people generate a lot of ideas. So they are creative and innovative. 

Would they be important in your network? 

I: For me it is inspirational to hear what they are talking about and what they want to create. 

But for me, for example: Every day I am just sitting for 10 minutes behind a white sheet of 

papers thinking about one idea. So I am a very creative person and I write down like what 

pops up in my mind. So I don't need more inspiration for new ideas. I am already very 

energetic and alive. 

R: It is not an aspect you would diversify your network on?  
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I: Not for me, but it is just me. I think it counts for many more entrepreneurs. They are 

already entrepreneur and they already want to change something and have an idea. They don't 

need to look for any more ideas. 

R: How does your network score for diversity at the moment? 

I: Quiet a lot I would say. I have my network in the Netherlands that is mainly in the 

hospitality like restaurants, hotels etc. From managers to colleagues. Here in Spain more 

people from marketing, start-ups, most people working with start-ups. I think it is very divers. 

I am now working with people that teach personal development courses. We are working 

together with some people/students in finance, in the stock market. For all my projects I have 

another kind of network. 

R: And are you still trying to make it more divers or are you only trying to make it bigger? 

I: now just to make it bigger. I have all the aspects I need but still. There is always more to 

learn from more people. 

R: How does your network score if you compared it with entrepreneurs in your own sector? I 

know you have some more sectors than 1. 

I: How the score is like? The people that I am working with now, they are doing their job for 

more years than I do. They had more time to expand their network. For expanding, it can be 

bigger. The quality is comparable with them.  

R: So the diversity is comparable you would say? 

I: Yes. Diversity and quality is comparable with the people I know. It can be bigger but it 

needs time. That is why I go to every event I see online. Where everyone is an entrepreneur. I 

even just go out to a bar or something and meet new people. Oh, you are also doing this kind 

of stuff. Sure, lets hang out for some time. It is not only going specific to those events. In 

general, I am open to meet new people.  

R: And what is the influence of a divers network according to you? 

I: For me, because I have different kind of project, what do you mean?  

R: How does it influence your activities as an entrepreneur? How can it help you or how can 

it have advantages/disadvantages? 
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I: Mainly advantages. If you are struggling with something then you can always call someone 

or send an email to someone if they want to help you out. Even if it is a small question. And 

you can even contact more people to see if his response is reliable. If you understand what I 

mean. 

R: Yes. You can ask it to more people, so you are more sure that you are getting the right 

answer. 

I: Exactly. It is kind of like a small research you are doing. Only you are asking the question 

instead of just doing the research by yourself. Eventually it saves time and you are more 

inspired. If you have a thought about this then okay, you will look it up. You will find some 

other stuff, that is how you keep learning. You are always helping each other.  

R: And do you have your own network in a virtual view? Like did you wrote it down or is it 

in your brain? 

I: Well I wrote down their names, their email addresses, Facebook, telephone number.  

R: The connection was lost, can you repeat what you said after telephone? 

I: I just got all their information details. 

R: But do you also have it... 

I: Like a mind web? 

R: Yes like a mind web or that you wrote down their function/personality or skills/expertise. 

I: Sometimes write about on the back of their business card where I met them. Most of the 

time I remember what someone is doing. So it is in my head, yes. 

R: And what is according to you the influence of strong relations compared to weak relations?  

I: The comparison you ask for it right?  

R: This question is more about the influence of strong relations. So what is the influence of 

strong relations and are they different than weak relations? 

Bad connection for some time... 

I: Better know? 

R: It is a little bit better. 
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I: Cool. So what was the question again? 

R: I will check another place at my home where is better connection. Maybe it is a little bit 

better over here. Can you hear me good? 

I: Yes. 

R: Okay I can here you better too. 

I: Nice. 

R: Okay, so let’s reformulate the question. What do you think that is the influence of strong 

relations in a network? 

I: Strong relations. You can trust them more and with trust you can do more together 

basically. Of course you are willing to spend more time for this person. You expect that he 

will help you if needed as well afterwards. If you need his help. With weak relations it is just 

only if you have a question, you expect a short answer instead of a deep thought answer. I 

think that is the main difference. 

R: Then we will go to the second subject. The actions to diversify your network. 

I: Yes sure. 

R: And which actions did you undertake to diversify your network? 

I: So when I started living in Spain, I started from scratch basically with making my network. 

So what I did like with every invitation or event that was upcoming, I said yes, where I 

accepted the invitation. I was a very busy man just going to every event. And as many as was 

possible. Sharing information with them. From there on I knew this person and this person 

and they asked me: well if you want to join or want to go to this events. I said: sure why not. 

As well, I looked online for start-up platforms. I knew they always organise some events over 

there. So mainly go to every event as much as possible. And as well looking for people 

willing to help me with starting something new. 

R: And which kind of events were that? 

I: For example, I went to events of cryptocurrency. Not because I like cryptocurrency but just 

because there are people willing to invest. I want to generate some passive income. 

Furthermore I was going to events talking about marketing. How to set up your marketing 

strategy etc. So people who are more interested in marketing. Which I went as well, was an 
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event today. I do not remember all the events I went to anymore. I started learning Spanish 

here, so I went to many intercambios. That is exchanging your language skills. So for 50 

minutes you are talking English and for 50 minutes you are talking Spanish with people. It 

was a very diversified group of people who are coming to those events, just to learn a new 

language. Because it was that random you always met someone else with other expertise and 

stories. If you are lucky, someone who fits in your network. Or your desired network actually. 

So I told about start-ups and this. What else did I do? Of course. Parties as well. For example, 

we had a huge paella party over here. It was actually a competition but it just ended up with a 

lot of alcohol and many companies again were going there as well. Over there I met someone 

who could introduce me to Randsadera. It is another start-up platform. From there on I met 

some other persons when I went there again. You go back to some other events and meet 

some other people. You get involved in these organisations and with those people. So just say 

yes to every event you can go to. Even if it only slightly fits in your field. 

R: Alright. And which skills are needed to network? 

I: You need to plan for sure. But most important thing is that you are just open and willing to 

talk with everyone. Not just to tell huge stories. You also do not have that much time, the 

breaks are 15 minutes or 20 minutes to have a drink. That is the moment you can speak with 

many people. So just tell them quickly who you are in 2 sentences and ask them who they are. 

If you think: Okay I like this, then you give them your business card. Then you move on to 

the next one, just to meet as many people possible over there. And don't be shy, just step on to 

people. 

R: And when you are networking, do you first make up the goals which you will use to 

network. Like you already know which kind of people you want in your network.  

I: Yes, actually I do. A new start-up will present a new company but my main objective was 

just to meet those investors and learn from them. That is what I did. I focused on the investors 

and talked with them. Apparently I succeeded in it yesterday . So it was a good day. 

R: Because it was maybe an investor who wants to invest in you? 

I: No it was like someone that I can join his group of investors. First I thought, I learned 

something as well. First I thought that investors were mainly working on their own, but 

apparently this group works together and they discuss in which companies they want to 
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invest. I think that is perfect for me. I still need more expertise in it and I can already start 

investing. That is why it was a good day. 

R: Alright, sounds good. I have some actions of networking from the literature that are goal-

directed. Like you said that you sometimes network goal-directed. And one of them is 

establishing contract to diversify your network. Have you ever done that?  

I: Contracts? Like what kind of contracts?  

R: Like contracts with another company. Just to diversify your network. 

I: I would rather not, because you will have a lot of responsibility towards this company. But 

is it more to work at this companies or for projects? 

R: I would say more for a project. Not that you are signing a contract as an employee, but 

more a contract that they are delivering stuff to you. Or whatever contract you can think of. 

I: The all I can think of is the digital marketing. If you want to know more about this 

company. But that is more to generate, I want to get more information about the subject. 

Whenever you are subscribing they are like: he, get this free report about this and this stuff 

you would like to learn about. But in order to do so you need to give your email address so 

they can spam you more basically. I can see that more as a contract, but for the rest. I haven't 

sign any contract in order to generate my network. 

R: And another one is going out for meetings with other people or having business talks 

towards people, to diversify your network. Have you ever done that? 

I: I think you always talk about business right? To diversify your network. 

R: Yes but this is really a business conversation, to say so. 

I: You mean more like talking about the next step. That you want to work together you mean?  

R: Yes real meetings and real business talks. Not talking about business but the real business 

talks to diversify your network. 

I: This events more happen after the network events. So you already establish your network 

and think: okay we get along with each other, we know what we want and we can help each 

other. of course then you are going to start your business talks. But I don't think it will work 

to diversify your network. Maybe indirectly because with the business talks you can start new 
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projects, you present your company and you will expand your network fast. I think it is just an 

indirect approach. 

R: And the other one are taken out for dinner or giving gifts. Traveling together to work or 

events. 

I: Yes that is a good one. Whenever I go to an event you can see some people that will 

probably go to the same event as well. You already start networking in the train. That is what 

I am doing. Just be open and try to talk to as much people as possible.  

R: Then I have some other actions that is called effectual networking. With this kind of 

networking it is not clear what your goals are. You are just trying to diversify your network 

without have a sole purpose. One of them is going to an event like you have already said. Not 

going to an event with the idea that you want this guy in your network but just going to these 

events and be open. And as you said, you have been to some events. Have you been to social 

events because of this? 

I: Yes, I use this just to start off with getting to know more people. I did not know what to 

expect in Spain. Are people open to invest or towards entrepreneurship etc.. I didn't know 

anything about the atmosphere. It was more a random thing to go to Valencia and live here. 

The main purpose was to learn Spanish, that is why I went to intercambios and then I saw 

okay, also pretty entrepreneurial over here. Then I decided to stay here and expand. It was a 

very short time that I didn't have any purpose for events. 

R: I more mean that you are going to these social events and you want to network but you 

don't know which relationships will come up. You just want to go there to network.  

I: That is still a goal right? 

R: Yes, the goal is to network but you don't know which relationship you will build. Like you 

said, goal-directed is these investors, but this kind of networking is more like that you don't 

know if you will meet an investor or a marketing guy or whatever. You are just there to 

diversify and expand your network. 

I: Ah like this. For me, at this events you will never know what to expect. Even if you think, 

he is an investor. But still, it could also be a marketing guy you know. That is why I need to 

talk to as many people as possible cause you cannot expect like: Now I will go to this kind of 

event that you expect that you met 10 new investors for example. 
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R: So you are going to this social alumni and professional events? 

I: Yes, just to have a look at what kind of people there are. I still have a purpose that I want to 

meet investors and people who can help to learn more. With their experience.  

R: And do you also participate in associations to diversify your network? Like hobby 

associations or sports associations? 

I: Yes, sports especially. That was before I knew. I am a huge fan of kite surfing and what I 

noticed is that a lot of entrepreneurs like kite surfing as well. So that is what really helped 

with it. The whole life style, just being free and travel around the world. We all share this 

fashion. That is linked again with entrepreneurship and investing in order to save as much 

time just to go to the beach. 

R: So the kite surfing also helped to diversify your network? 

I: Yes, absolutely. 

R: And volunteering. Have you ever done volunteering and diversify your network. 

I: Not to diversify my network but have been volunteering at some elderly houses for a couple 

of months. That was not in order to network.  

R: When you are going to these events or kite surfing, do you especially talk with strangers 

and especially strangers where you normally would not talk to because they are way different 

than you? 

I: Yes as well. You already have something in common, so it makes it easier to talk with other 

people.  

R: Do you also exchange connections, exchange relations? 

I: yes. Quite a lot actually. I think especially with other sports corporations. If it is for 

example you are already on the road and you see some people with their kite surfing bag and 

board. You already know: okay, this is going to be fun. We are going to surf together you 

know. We are a very open community to say it like that. We exchange numbers. With the 

kite-surfing we are more sharing kite surfing related information. But when I was in Dubai I 

learned a lot from kite surfers over there and met many people who were entrepreneurs. So 

very helpful.  

R: Do you also do cold calling? 
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I: No. 

R: Do you use online networking websites to diversify your network like LinkedIn or 

Facebook? 

I: Yes, I use LinkedIn, Facebook not that much for networking actually. Instagram jut to show 

people what I am doing, and where I am at. And Meetup. 

R: How do you use LinkedIn? 

I: What I do with LinkedIn? I share some posts or information that I found on the internet 

which is really inspirational or learn full to me. Just to show that I am busy with this kind of 

subjects. The thing I used the most is Meetup.com. It shows all the events in Spain. 

R: But do you really use it to diversify your network?  

I: No. On LinkedIn I am not really looking for other people. It is more sharing what I am 

doing.  

R: You are more using your current network I would guess? 

I: yes.  

R: And with Meeting.com you said. 

I: Meetup yes. 

R: You are using that for diversifying your network? 

I: Yes. At meetup you always have a weekly list of upcoming events in all Valencia. It is 

actually an international website. So you think: Okay nice. Here we have a marketing event, 

over here about investing, about public speaking and what so ever. This website I use quiet a 

lot. 

R: And public speaking is also an event you are going to often? 

I: I will go to one public speaking event in May. 

R: And how do you use that to diversify your network? 

I: Because this events will be about people that want to improve themselves. Like setting 

some life objectives. I already have those. I just want to meet people who are also interested 

in this. I also want to skip this regular workweek, that system that we are living in now. We 
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will just have a look. I think that is a very diverse group of people who are going to be 

attracted to these events. So you don't know who you are going to meet. That is why. 

R: Then I will have some actions of the literature where you can establish the first relationship 

to say so. Like when you meet someone for the first time, how can you make him into your 

network and not be a stranger after it. A few of them are finding their motivations, expertise 

and mutual friends. Are you doing that when you are networking? 

I: Yes. In order to move on with each other instead of staying strangers, you always look if 

you have something in common with each other. Common interest or common industry or 

expertise. I do not have a goal for it. But you can say, if you have 3 common things then you 

will give your business card or something. For me it is a sense of feeling actually. 

R: And are you a good listener and asking open questions and be a sound board for the new 

guys or are you more the talker?  

I: It depends. Like if I am very enthusiastic then I might forgot to listen to people. But if I feel 

really inspired like. Yes I did some courses with communication with asking open question 

and how to listen. I can be a good listener but I need to control myself with being too 

enthusiastic? 

R: So your nature is more about being enthusiastic and more talking but you are trying to be a 

better listener. 

I: Yes. I am already a good listener I can say, I improved myself a lot. 

R: It is more something you have learned? 

I: For sure. 

R: Are you helping new relations even though you are thinking that you will not benefit at all 

from it. Just helping them and they are maybe not helping you. 

I: It depends on the personality. What they want and what they have experienced. It depends 

on the moment. I am a good person and I like to help a lot of people. 

R: Even though it does not benefit you immediately? 

I: Exactly. It always feels right to do something good, but if you feel that you are going to be 

used then it is over of course. A small gesture is always good. I am a big fan of that. 

R: Do you sometimes send a follow up mail/message if you met someone? 
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I: Yes, I do.  

R: Do you always do that or sometimes? 

I: Sometimes. It depends on how much we talked with each other during the events. If I 

promised that I would share some information, then I would do it. Some people send me an 

email like: it was very nice to meet you bla bla bla. For me that is really artificial behaviour.  

R: You only send some information? 

I: It is a genuine interest in each other’s goals. Of course we will keep in contact. That is how 

I met some good friends here now in Spain. 

R: So in your eyes a follow up message isn't really needed when you already know that you 

like this new person or talk to them later? 

I: Exactly. If you have to send a superficial email then you will never really establish a 

genuine network. 

R: What do you want to change from your current network? 

I: To make it bigger. My goals are more clear. I can send my message easier to them. That is 

already going to work from this moment. That is what I want to change. I want to look for 

people with experience who can help me. And in 2 months I hope to find people who really 

want to invest in me as well. I think it also going to be the next goal for the people with the 

experience. Like: okay, we like you a lot and go for it.  

R: Which actions are you going to undertake for that? Are you going to do the same as you do 

now or a different strategy? 

I: The same and I hope I can present these events by myself. Helping some organizations and 

stuff. I think that that might be good. But at first I need to improve my Spanish a bit more and 

just looking for people who can put me on stage. 

R: And then I have a small subject about the advantages of a network. You already stated 

what the advantages are. But are there also things that wouldn't happen, that happened 

because of your divers network? 

I: Things that happened because of my divers network? 

R: Yes. Can you concrete examples of how it already helped you or blocked you in a certain 

way? 
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I: It first depends for me for each subject. I am referring to my network in The Netherlands 

with the restaurants and hotels. As freelancers we always help each other with more jobs and 

more connections with restaurants and stuff. Some chefs tell me: I worked over here and here 

but now I do not have time at the moment. You can fulfil this position. I can introduce you to 

this restaurant. 

R: That is more how you use your network, but that is not really a divers network I would say. 

It is all in the same industry. 

The connections was lost. The interviewee said in a phone call that he found it hard to come 

with a good example. 

R: I am also going to give a training about the actions of diversifying a network. Can you give 

me tips for the training? 

I:I would not make it a very extensive training lasting for many days. Instead of training 

would more call it a course. Discussing and presenting this subject for a couple of hours 

would be more than enough to me. Other questions? 

R: Yes, one more. Where would be the focus on in this training? 

I: I would say communication skills and goal setting for the networking events. 

R: Alright. That was it. Thanks for having this interview. 

I: Pleasure, hope I have answered your answers clearly 
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Interview 3 

R: Ryan 

I: Interviewee 

R: Nou, mezelf hoef ik denk ik niet meer voor te stellen.  

I: Nee. 

R: Voor mijn Master Entrepreneurship moet ik een master scriptie schrijven waar ik 

momenteel mee bezig ben. Dit gaat over ondernemers/entrepreneur die een divers netwerk 

hebben. In dit interview zullen de hoofdonderwerpen zijn wat een ondernemer verstaat onder 

een divers netwerk en wat voor acties hij doet om zijn netwerk diverser te maken. Ik zal 

beginnen met algemene vragen. Mijn eerste vraag is: Wat kunt u vertellen over uw bedrijf  

I: Het huidig bedrijf dat ik heb heet Yellow Walnut. Met Yellow Walnut heb ik eigenlijk 3 

dochter bedrijven. Die bedrijven zijn allemaal gericht op de klein zakelijke doelgroep. Dus 

MKB’ers en ZZP’ers en daar zit een online verzekeringsplatform bij, een online media 

trainingsplatform en een acceleratie programma's organiseert. Dat is het bedrijf dat ik heb. 

R: Wat kun je vertellen over je eigen werkervaring of werkervaring als ondernemer? 

I: Na mijn studie ben ik gewoon in loondienst gaan werken bij een Engelse bank. In corporate 

finance, in fusie en overname, adviezen in kapitaalmarkt transacties. Dus bedrijven naar de 

beurs brengen. En ben ik later bij een Nederlandse bank gaan doen en daarna ben ik gaan 

ondernemen. Ik ben nu 14 jaar ondernemer. Voor dit bedrijf heb ik nog 4 andere bedrijven 

gehad. Uiteenlopende branches maar allemaal op groei gericht. 

R: Waarom bent u gaan ondernemen? 

I: Onafhankelijkheid, eigen pad volgen, van niets iets creëren. Allemaal dingen die mij erg 

aanspreken. Het heel gaaf vinden om zelf iets neer te zetten. Dat wel uitbouwen zodat dat 

altijd als doel heeft dat het groter is dan ikzelf. Ik wilde nooit ZZP’er worden maar wel altijd 

iets neerzetten dat ook zonder mij door kan. 

R: Dan zullen wij nu naar het eerste onderwerp gaan. Diversiteit van het netwerk. Welke 

aspecten vindt jij dat onder een divers netwerk valt? 
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I: Ik denk in ieder geval heel veel verschillende mensen. Wat zijn verschillende mensen: 

mensen van verschillende achtergronden en mensen werkzaam in verschillende branches en 

verschillende leeftijd niveaus, opleidingsniveaus en noem maar op.  

R: En met verschillende achtergronden, wat bedoel je daar precies mee? 

I: Nationaal en internationaal. Het is natuurlijk ook mooi als je niet alleen in Nederland maar 

ook buiten Nederland mensen kent. En achtergronden, kan bijvoorbeeld zijn: mensen die je 

uit je buurt van vroeger kent versus mensen uit heel veel verschillende buurten of 

omgevingen.  

R: En welke aspecten vindt jij het meest belangrijk? 

I: In een divers netwerk? 

R: Ja. 

I: Ik denk het meest belangrijke: mensen uit verschillende branches.  

R: Wanneer is een netwerk divers volgens jou? 

I: Zoals ik het zie, als je mensen kent uit verschillende branches en verschillende type 

posities. Dan denk ik dat je al een heel end bent. 

R: Dus het is eigenlijk heel lastig om het expliciet te bepalen of een netwerk divers is? 

I: Kijk, je hebt natuurlijk mensen die een heel goed netwerk hebben in de financiële sector en 

dan binnen de financiële sector alleen in het bankwezen. Daar kennen zij dan veel mensen. 

Dan kan je een heel goed netwerk hebben dat daar handig voor is. Maar dat vind ik dan niet 

per se heel divers. Je hebt ook mensen die veel mensen kennen uit veel verschillende 

branches, verschillende posities. Dan vind ik dat veel diverser. Daar kan je ook veel meer 

kanten mee op. Dat geeft veel leukere inzichten, is veel creatiever. Je hebt maar niet 1 richting 

waarop je denkt maar juist met heel andere soorten mensen dan jijzelf bezig bent. Dan krijg je 

een hele andere soort input ook. Soort creativiteit en thinking out of the box. Staan voor goed. 

R: Ik heb een aantal eigenschappen uit de literatuur gevonden. Dan wilde ik vragen of jij hier 

mee eens was dat dit ook onder een divers netwerk valt. De eerste is de functionele 

achtergrond. Of dat belangrijk is. 

I: Zeker. Wat ik zei over de type posities. Dus functioneel, ja zeker. 
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R: De andere is expertise, vaardigheden en talent. en talenten worden voornamelijk bedoelt: 

mensen in je netwerk die met originele ideeën kunnen komen en die innovatief zijn. Of die 

belangrijk zijn om je netwerk diverser te maken? En ervaringen in bepaalde industrieën zoals 

jij al aangaf. 

I: Ja precies. Dat zijn er 4 die je noemde? 

R: Dat zijn er 5 in totaal.  

I: Ja dat is natuurlijk helemaal mooi als je een netwerk hebt waaruit je uit al die aspecten 

mensen kent.  

R: Hoe scoort jouw netwerk op basis van diversiteit? 

I: Wil je dat aan die vraag criteria hangen? 

R: Ja of aan de aspecten die jij belangrijker vindt. 

I: Ja die 5 vindt ik wel mooi. Qua functionele achtergrond goed. verschillende branches ook 

ja. 

R: En wat voor mensen heb jij in je netwerk waardoor je zoveel diversen mensen hebt qua 

functionele achtergrond? 

I: Waardoor dat is gekomen, dat is in je hele leven zo vergaart. Omdat je actief bent in 

sportverenigingen enerzijds en anderzijds in je werk leven. Ook omdat ik in verschillende 

branches heb gezeten. Daardoor bouw je ook een netwerk op in verschillende branches. en 

ook verschillende posities/functionele achtergronden. Maar er zijn een aantal dingen waar ik 

veel minder inzit. En dat is bijvoorbeeld in de culturele of creatieve sector. Kunst of film, die 

hoek zit ik veel minder in. Dat zou juist wel interessant zijn omdat dat zoveel anders is. Daar 

kan je juist weer hele andere inzichten opdoen. Daar zit ik er minder in. 

R: Dus jouw netwerk is meer gebaseerd op jouw werkervaring, waar je mensen daarvan kent. 

en van je sportverenigingen? 

I: Van werkervaring, maar het grootste deel van verenigingen. Van vroeger. Vrienden en 

vrienden van vrienden. Dat is denk ik nog wel een groter deel dan het werkende deel. Dus het 

sociale deel is heel belangrijk.  

R: En hoe denk jij dat jouw netwerk scoort t.o.v. andere ondernemers in jouw branche?  
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I: Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Dat zou ik echt niet weten. Ik denk vrij goed, maar 

heel moeilijk in te schatten. 

R: Dan zou je natuurlijk iemand moeten kennen die hetzelfde soort ondernemer is en wat zijn 

netwerk is. Dat is inderdaad wel lastig. 

I: Ja. 

R: Wat is volgens jou de invloed van sterke en zwakke relaties in je netwerk? 

I: Dat is een wereld van verschil. Een sterke relatie denkt met je mee, is proactief. Als hij 

iemand spreekt en hij denkt: Dat is iets voor X, dan komt hij daar mee. Dat bouw je op met 

sterke relaties. Een zwakke relatie heeft dat niet. Die zwakke relatie is eenmalig iets. Daar 

denk je misschien van beide kanten niet zo snel aan elkaar. Dat levert minder op. Dat is wel 

een groot verschil inderdaad. 

R: Dus jij zou eerst je sterke relaties aanboren en daarna aan de zwakke denken? 

I: Ja, zeker. Zeker met nieuwe dingen eerst sterke relaties. En ook met adviesrol. Adviserend, 

of hoe denk jij hierover, wat vind je van dit, Wat vind jij hiervan. Krijg sneller beter feedback. 

En je kan het beter plaatsen. Wat ze zeggen en wat zij bedoelen. 

R: En bestaat jouw netwerk meer uit sterke relaties of meer uit zwakke relaties? 

I: Uit allebei. Gelukkig een groot deel sterkt, maar ook zwakkere. 

R: Kan jij een voorbeeld geven wanneer een zwakke relatie belangrijk was? 

I: Als je iets heel gerichts hebt, waar je hulp voor nodig hebt of je hebt een mogelijkheid voor 

iemand dan kan een zwakke relatie ook prima zijn. Omdat je spot on zit. Dat je echt wat aan 

elkaar hebt, omdat het voor beiden heel interessant is. En bij een sterke relatie hoeft dan niet 

per se om een stap verder te komen.  

R: En andersom is het ook wel een keer gebeurd? Dat een zwakke relatie jou om hulp vroeg? 

I: Ja. Als je denkt: prima, dit past zo goed. Dan is het helemaal goed.  

R: Met een zwakke relatie zal het wel meer om gaan dat jullie allebei hier iets aan hebben 

meteen en bij een sterke relatie hoeft dat niet per se te zijn. 
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I: Dat is inderdaad wel een goede. Dat is een belangrijk verschil dat je zegt. Bij een sterke 

relatie hoef je niet er iets voor terug per se. Dat komt toch altijd later wel een keer. Bij een 

zwakke zou je iets meer win-win denken. 

R: Dan kom ik bij het 2de onderwerp. Dit is het belangrijkste onderwerp van mijn scriptie 

omdat dit niet zo vaak onderzocht is. Dit gaat over de acties om een netwerk meer divers te 

maken. Heb jij acties ondernomen om je netwerk diverser te maken? Gerichte acties? 

I: Even denken hoor. Wel een paar dingen. Door met programma's van ondernemers mee te 

doen. Groei programma's, dat soort dingen. Niet heel veel, niet super mee bezig geweest. 

R: Alleen een paar programma's gevolgd? 

I: Ja. Dat is eigenlijk het voornaamste. Ik ben niet heel erg opzoek naar. Misschien omdat ik 

denk dat ik al een heel goed netwerk heb, maar dat kan natuurlijk altijd beter. Maar het is niet 

zo dat ik denk van: Dat dat het belangrijke punt is om door te groeien. Dat is niet zo. Bij mij is 

het niet zo, ik moet een heel groot netwerk hebben want dat is heel belangrijk voor mij. Ik 

denk dat ik er meer inzit: ik heb al een goed netwerk en daarom er minder mee bezig ben om 

daar actief mee aan de slag te gaan. 

R: En dat was van begin af aan al zo? 

I: Dat is een goede vraag. Dit is meer nu. In het begin deed ik dat wel meer aan. Toen ging ik 

ook wel naar bijeenkomsten voor ondernemers om andere ondernemers te ontmoeten. Toen 

was ik daar wel actiever mee. Dat is wel waar. Nu minder. 

R: Welke vaardigheden zijn nodig om een netwerk diverser te maken? 

I: Geven. Kunnen geven. Dus denken hoe je iemand kan helpen. 

R: Dus meer vanuit hun positie kijken dan jezelf eerst voor te zetten. 

I: En communicatief zijn natuurlijk. Maar vooral geven. De beste netwerkers zijn 

voornamelijk de mensen die het besten kunnen geven en vanuit de positie van een ander 

kunnen denken: Hoe kan ik die helpen. En dan denken, later komt dat altijd wel weer een keer 

terug. 

R: Je gaf al aan dat jijzelf niet zoveel aan netwerken hebt gedaan. Ik heb nog wel een aantal 

acties om af te strepen die ik uit de literatuur heb gevonden. En die zijn verdeeld in 2 

onderwerpen. Goal-directed networking en effectual networking. Goal-directed networking is 
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dat je al weet wat voor relatie je nodig hebt en daar ga je naar opzoek. Effectual networking is 

dat je niet weet welke relaties je nodig hebt en eigenlijk altijd bezig bent met netwerken en 

dan later wel ziet wat je aan die relatie hebt. Voorbeelden van goal-directed networking is 

bijvoorbeeld om contracten aan te gaan. 

I: Contracten aangaan? 

R: Ja met leveranciers om je netwerk diverser te maken. Dat het wel gericht is om je netwerk 

diverser te maken en niet alleen om de spullen te krijgen van de leveranciers. Heb jij dat wel 

eens gedaan op die manier? 

I: Ja, je bedoelt dat wij iets nodig hebben voor ons bedrijf en een partij kan dat leveren.  

R: Ja en omdat zij diverser zijn dan de rest van jouw netwerk, dan is dat 1 van de redenen dat 

je met hen een contract aangaat. 

I: Ja tuurlijk. Wij werken met heel veel partijen samen. Juist omdat zij iets leveren wat wij 

niet kunnen.  

R: En andere voorbeelden zijn: Uitnodigen voor meetings. Dat je bepaalde mensen uitnodigt 

voor meetings om je netwerk diverser te maken. Heb jij dat wel eens gedaan? 

I: Wat wij wel doen is dat wij mensen uitnodigen voor evenementen. Ik weet niet of je dat 

bedoelt. Dat wij denken: voor hen is dat interessant en voor ons ook. Als wij het interessant 

vinden kunnen wij misschien zaken doen. 

R: Maar dat is niet per se om je netwerk diverser te maken? 

I: Eigenlijk wel als ik eraan terug denk. Het is wel om het diverser te maken, maar dan meer 

branche diverser. 

R: Het type relatie dat je nog niet had wil je op deze manier bereiken. 

I: Ja exact. Dus dat we dachten: De energiesector daar kennen wij er weinig en daar nodigen 

wij er wat van uit. Dan gaan we die sector ook beter leren kennen. 

R: En andere voorbeelden zijn uit eten nemen of uit voor entertainment om je netwerk 

diverser te maken.  

I: Nee dat doe ik weinig. Voor evenement dus wel, mensen uitnodigen die we dan niet tot 

nauwelijks kennen. 
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R: Een ander voorbeeld is cadeaus geven of samen reizen naar events/werk.  

I: Cadeaus geven nee. Heel weinig. Samen reizen door op die manier je netwerk uit te 

breiden? 

R: Ja, dat je toch al ergens heen moet. 

I: Ja, dat doe ik niet.  

R: De laatste is gebruik maken van het netwerk van je sterke relaties in je huidige netwerk. 

I: Zeker. Absoluut. Via-via zeker. 

R: Dus dat gebeurt wel heel vaak? 

I: Absoluut. Misschien wel een van de belangrijkste bij mij dan. 

R: Dan ben je wel echt gericht opzoek naar bepaalde relaties? Dan vraag jij aan de sterke 

relaties van: ken jij die? 

I: Ja. Ken je die of weet jij nog iets/heb je nog ideeën?  

R: Dan heb ik nog acties van effectual networking. Dat is eigenlijk dat het doel van de relaties 

niet duidelijk is. Je wilt alleen diverser maken, maar op de voorhand weet je niet wat er gaat 

gebeuren. Eentje daarvan is naar evenementen gaan. Je gaf al aan dat je dat op het begin wel 

hebt gedaan. Zoals naar sociale, alumni of professionele of industrie evenementen.  

I: Ja dat klopt inderdaad. 

R: Een andere is participeren in associaties. Jij gaf wel aan dat je met sport verenigingen een 

netwerk heb opgebouwd. Dit is waarschijnlijk onbewust gebeurd maar het is wel heel handig 

uiteindelijk. Bij wat voor verenigingen is dit gebeurd? 

I: Hockey en tennis. Studentenverenigingen, dat soort dingen. 

R: En dat zijn de 3 waarmee je de meeste connecties vandaan hebt? 

I: Ja. 

R: En vrijwilligerswerk doen. Is dat iets wat jij hebt gedaan waar je connecties aan hebt over 

gehouden? 

I: Nee. 
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R: Een andere is of jij op deze evenementen of associaties snel vreemden aanspreekt of 

vreemden aanspreekt waar je normaal niet zo vaak mee zou praten. 

I: Ja. dat doe ik zeker. 

R: En ook met een achterliggende gedachte dat je zoveel mogelijk mensen wilt spreken? 

I: Nee, dat vind ik gewoon leuk. Gewoon benieuwd. 

R: Op dit soort evenementen, wissel je dan ook connecties uit? 

I: Hoe bedoel je dat? 

R: Dat je ook een beetje toegang krijgt  tot hun relaties? 

I: Ja, uiteindelijk wel maar niet meteen. Op zo een manier. Dat kan wel. Op een evenement 

zelf, dat je iemand spreekt en die zegt: ken je die al? Die haalt die erbij of ik haal iemand 

erbij. Dat gebeurd wel.  

R: Precies, dat bedoel ik inderdaad. Cold calling, heb jij dat wel eens gedaan? 

I: Ja, ook. Absoluut. 

R: Kan jij hier een voorbeeld van geven? 

I: Voor een van onze ondernemingen boosts, ken je ook wel. Daar bel ik wel is een marketing 

directeur van een bedrijf waarbij ik denk dat het voor beide kanten interessant is om elkaar is 

te leren kennen. Die benader ik gewoon koud ja. Via LinkedIn zoek ik dan. Ik wil dan de 

marketing directeur van Nuon hebben. Dan ga ik die bellen. Vandaag nog gedaan, ja niet van 

Nuon maar van een ander bedrijf. 

R: Dat gebeurd dus regelmatig? 

I: Zeker. En daar ontstaan ook vaak leuke dingen uit. 

R: En de volgende was online netwerk websites. Je gaf al aan de je LinkedIn gebruikt. Is er 

een ander voorbeeld waarvoor je LinkedIn gebruikt om je netwerk diverser te maken? 

I: Door te connecten met mensen. Ik connect alleen met mensen die ik ken en dan via hun 

kom je weer bij andere mensen. LinkedIn is wel iets wat dagelijks wordt gebruikt. 

R: En hoe gebruik je dan LinkedIn behalve dat cold calling? Ga je dan bij mensen in hun 

vrienden kijken? 
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I: Ja, soms ga je wel kijken als je gericht iets of iemand zoekt. Een expertise zoekt of een 

bepaald bedrijf zoekt. Dan kan dat via-via inderdaad, via het LinkedIn netwerk. En 

omgekeerd kan dat ook door bepaalde posts of content te plaatsen en dan merk je zelf wel wat 

voor reacties daarop komen of geïnteresseerde. Die 2 manieren eigenlijk. 

R: Een andere was met universiteiten contact te houden, met de expertise van de universiteit. 

Ik weet natuurlijk dat jij met business projects mee hebt gedaan in de eerste periode. Heb jij 

ook nog andere contacten met de universiteit, op een andere manier? 

I: Ja. Wij hebben af en toe wel wat dingen inderdaad, dat vinden wij leuk. Wij hebben ook via 

andere studenten programma's contacten lopen. Dus ja. Universiteiten, scholen, 

opleidingsprogramma's is wel een belangrijk onderdeel.  

R: Die zitten dus echt in je netwerk, mensen van de universiteit daar. 

I: Ja, ook. 

R: Een ander voorbeeld is: Sommige ondernemers hebben al een bepaalde naam gekregen. 

Een bepaald imago en reputatie. Doordat zij open zijn voor nieuwe relaties, doordat zij ingaan 

op hun uitnodigingen, kunnen zij hun netwerk ook diverser maken. Is dit ook iets wat jou 

overkomt of hebt gedaan? 

I: Hoe bedoel je dat precies? Ik snap het niet helemaal.  

R: Dat jij uitgenodigd wordt voor een lunch/evenement en dat jij daar dan heen gaat. 

I: Ja, zeker. Vandaag nog ben ik ook weer voor een diner uitgenodigd. 

R: Dat komt omdat zij jou kennen uit de wereld en dat zij jou dan ontmoeten. 

I: Ja. Dit is dan een voorbeeld dat gaat over Future shapers ofzo. Dat wordt een groep van 100 

man ofzo bij elkaar. Om over de toekomst na te denken en te praten. 

R: En gebeurd dat regelmatig?  

I: Wat is regelmatig? Misschien 2-3 keer per kwartaal.  

R: Ga jij dan 2-3 keer per kwartaal of sla je wel eens over? 

I: Nee, ik ga niet naar alles. Misschien naar de helft. 

R: Het laatste punt van dit onderwerp is het ontstaan van de relatie. Hier zijn een aantal acties 

om af te strepen uit de literatuur die ik heb gevonden. Een daarvan is de expertise, motivatie 
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en de gezamenlijke connecties achterhalen indien je iemand ontmoet. Is dat iets dat ook jij 

snel doet? 

I: Ja. Zeker. Volgens mij zeg jij 2 belangrijke dingen. De expertise en de bekenden. Het is 

altijd mooi als je gemeenschappelijke relaties hebt. Dan komt de relatie makkelijker en sneller 

tot stand.  

R: Andere punten zijn: Open vragen stellen, een klankboord zijn voor nieuwe relaties en goed 

luisteren. Zie jij jezelf daar ook in? 

I: Ja. Absoluut. Dat kan altijd beter, maar ik denk het wel. Ik vind het wel een belangrijk iets. 

R: De laatste punten sluiten daarop aan. Dat gaat over interesse tonen en bereid zijn een 

nieuwe relatie te helpen zonder aan je eigen interesses te denken. 

I: Precies.  

R: En een mail sturen na de eerste ontmoeting? 

I: Ja, ik doe het vaak via LinkedIn dan. Met een persoonlijk berichtje erbij.  

R: Dus jij ziet jezelf meer als iemand die sneller luistert dan dat hij het dominante woord wilt 

pakken? 

I: Ik wel ja. Ik denk het wel. Ik geloof daar meer in namelijk.  

R: Wat zou jij momenteel willen veranderen aan jouw netwerk?  

I: Goede vraag. Misschien nog iets diverser. Divers in de zin van niet alleen uit het zakelijke 

leven. Ook al zijn dat privé mensen en ook in het zaken leven. Maar misschien wat meer uit 

andere sectoren. Culturele achtergrond waar ik minder in zit. 

R: Die creatieve waar je het over had? 

I: Ja. 

R: Hoe zou jij deze dan gebruiken? Voor je werk of puur interesse is? 

I: Gewoon leuk. Omdat het een andere wereld is die op een andere manier denken en doen. 

Waar ik minder bekend mee ben. Je verbreed je denkwereld denk ik ook.  

R: Je weet nooit wat er uitkomt dan natuurlijk.  

I: Ja. 
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R: Welke acties zou jij nu ondernemen om je netwerk diverser te maken? 

I: Als ik dat echt zou willen dan zou ik denk ik eerder in een culturele vereniging of fonds 

actief mee gaan doen. 

R: Dus echt richting die verenigingen, dat werkt echt goed om je netwerk diverser te maken? 

I: Ja.  

R: Duidelijk. Dan heb ik nog een deel onderwerp. Dat gaat over de voordelen van een divers 

netwerk. Jij hebt natuurlijk al een aantal voorbeelden gegeven. Maar alsnog vraag ik deze 

vraag: Wat zijn volgens u de voordelen van een divers netwerk? 

I: Voordelen van een divers netwerk denk ik dat je meer en nieuwe inzichten kan doen. Hoe 

diverser hoe meer inzichten je kan opdoen en diverser inzichten enerzijds. Anderzijds, jij kan 

zelf meer mensen helpen. Als iemand iets vraagt en ik heb een heel divers netwerk, dan kan ik 

deze persoon waarschijnlijk wel helpen. En omgekeerd hetzelfde. Je kan makkelijker 

geholpen worden.  

R: Wat heb jij bereikt door je diverse netwerk dat anders niet was gelukt? 

I: Ik denk opzetten van bedrijven van niets naar iets. Daar is een netwerk belangrijk in. 

R: Netwerk speelt dus wel een hele belangrijke rol hierin? 

I: Zeker met een startup, dan moet je eerst partners en klanten vinden.  

R: hebben jouw relaties van jouw netwerk geholpen om jouw netwerk nog diverser te maken. 

Dat er eigenlijk een soort van self reïnforcing effect is? 

I: Zeker. Absoluut. Via-via kom je weer bij andere mensen. Omgekeerd hetzelfde. 

R: Dan wordt het eigenlijk steeds diverser ook al doe je op dat moment nog niks aan 

netwerken. 

I: Ja, continu. 

R: Ik ga ook een training opzetten voor mijn master scriptie. Die training gaat over acties die 

een beginnend ondernemer kan doen om zijn netwerk diverser te maken. Mijn vraag hierover 

is of jij tips hebt voor dit trainingsprogramma. Waar de focus op zou moeten zijn? 

I: Denk het communicatieve gedeelte. Dat kan je iemand nog leren. En ten tweede is in 

contact komen. Dat staat volgens mij ook in je vragen.  
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R: Dus de eerste met communicatief bedoel je dat mensen goed kunnen luisteren en open 

vragen stellen. 

I: Ja, puur hoe je communiceert met iemand en die open vragen.  

R: Dat is duidelijk. Dat waren mijn vragen voor dit interview. 
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Interview 4 

R= Ryan Heeres 

I= Interviewee 

R: Dit leek mij heel interessant en toen zag ik jou email adres er ook nog bij staan. Toen dacht 

ik: ik kan altijd proberen om een e-mailtje te sturen. 

I: Precies. 

R: Ja. ik heb een consent form. Hierin staat dat ik het opneem en daarna ga verwijderen. Dat 

ik het alleen voor mijn studie gebruik, deze opname. Die kan je ook op het eind tekenen als 

dat makkelijker is.  

I: Maakt niet uit. Doen het wel meteen. 

R: Ja, precies. Dan vergeten we het ook niet. 

I: 16 mei. Netwerken. Dat is een leuk ding. 

R: Ja. 

I: Dat is nu de opdracht voor dit curriculum? 

R: Ik doe nu mijn scriptie.  

I: Echt de laatste fase? 

R: Ja en ik heb hier nog een vak naast en mijn scriptie. Dat andere vak stopt volgende week 

al. Dan nog een maand scriptie en dan hopelijk dat ik dan afgestudeerd ben. 

I: En dan? 

R: Ik werk nu al bij een verzekeringskantoor en misschien dat ik daar nog blijf werken maar 

ik denk niet dat dat het bedrijf is waar ik heel lang zou werken. Omdat het is een beetje log. 

I: En bij welke? 



109 
 

R: Het heet Boval. Het is een intermediair eigenlijk. Ze hebben een tool en dan laten ze 

meerdere verzekeraars zien en welke premie je dan moet betalen. Voor 

inkomensverzekeringen. 

I: Dus een tussenpersoon? 

R: Ja. 

I: Grappig. En welke verzekeringen? 

R: Alleen inkomensverzekeringen waar ik op zit. Ze doen ook schade verzekeringen maar dat 

is een andere afdeling. 

I: Ja ja. 

R: Dat zijn de enige 2 soorten. 

I: Dat is sowieso wel hoor. Het bedrijfsleven en de verwachtingen. Studenten verwachten, heb 

ik zelf ook gehad, je verwacht meer als je eenmaal gaat werken. Het is een grote illusie. Of 

hoe noem je dat? 

R: Het is inderdaad anders dan je denkt. Ik heb al een half jaar bij een accountantskantoor 

gewerkt. toen ik net begon met studeren deed ik eerst accountancy. Dat was 3 dagen werken 

en 2 dagen studie. Toen merkte ik wel dat dat iets te log was. Lag ook wel een beetje aan het 

bedrijf. Het was heel hiërarchisch. Dit bedrijf is wel een stuk minder. Het is best een plat 

bedrijf, zeker voor een verzekeringskantoor. Hele gezellige collega's. Dat scheelt wel heel 

erg.  

I: Ja en reistijd. Dat soort dingen. 

R: Het is minder dan een kwartier fietsen. Het zit echt om de hoek waar ik vroeger woonde.  

I: Dat zijn de andere voordelen. Grappig. Ik heb 13 jaar lang bij de AFM gewerkt. Bij de 

autoriteiten financiële markten. 

R: Ja? 

I: Toen verhuisd naar IJburg en toen ben ik dit gaan starten. Naast mijn werk eigenlijk. 
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R: Dit naast je werk? Je had ander werk gevonden dan bij AFM? 

I: Nee, ik werkte gewoon bij de AFM. Onderweg naar huis, en wat ik deed bij de AFM heeft 

heel veel raakvlakken bij Ring-Ring maar een andere sector eigenlijk.  

R: Want wat deed jij daar? 

I: Ik hield toezicht op de datakwaliteit van financiële transacties en daar ontving we iets van 

20 miljoen transacties per maand, bij de AFM. En ik moest zorgen dat de datakwaliteit op 

orde was. En daarvan gingen wij dan uit van een gedragsbeïnvloedingmodel vanuit intrinsieke 

motivatie om het goed te doen in plaats van te beginnen met boetes te geven als het niet goed 

ging. Het ISMA model. Wij maken gebruik van intrinsieke motivatie om het goed te doen 

want heel veel mensen, 80%, wilt gewoon goed doen. Bepaalde sociale norm, zeg ook wie er 

goed doen. Dat trekt andere aan. Heb jij last van de zon?  

R: wel een beetje eigenlijk. 

I: Anders zit ik wel hoor. Ik zit graag in de zon. 

R: Ja ik ook, maar ik krijg er wel last van als ik er super lang in zit. Normaal heb ik een 

zonnebrilletje bij me maar die ben ik vergeten. Ik wist niet dat het zo mooi weer was vandaag. 

Ik dacht dat het vandaag voorbij zou zijn. 

I: Ja, dat zei iedereen. Koud. Dus dan mogelijkheden. Dus de M van mogelijkheden. Help de 

mensen om het goede te doen. En pas de A van afstraffen. Toen zat ik op de fiets heen en 

weer. Toen dacht ik: Nederland is intrinsiek gemotiveerd om gewoon te fietsen, volwaardig 

transpoortmiddel. Maar eigenlijk zien we het als zo normaal. Niemand doet er wat mee. Zo is 

het allemaal begonnen. Heel organisch, op de fiets. 

R: Mijn interview gaat over 2 onderwerpen. Het hoofdonderwerp is netwerken. En het eerste 

onderwerp is wat een ondernemer verstaat onder een divers netwerk. En het tweede 

onderwerp zal over de acties gaan om je netwerk diverser te maken. Ik zal eerst wat algemene 

vragen stellen. Kan jij wat vertellen over je bedrijf? 

I: Ja heel veel. Eigenlijk is dat ook een platform wat gebaseerd is op netwerken. Ring-Ring 

beloont fietskilometers en waardeert fietskilometers in het platform samen met die app. Als jij 

die app hebt. Ik zal je zo een business kaartje geven. Daar staat heel mooi die cirkel in van 
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alle partijen die kunnen meedoen om die fietskilometers te waarderen en dus ook te belonen. 

Dat zijn ondernemers, verzekeraars. Die zijn nog niet ingestapt hoor, die wachten nog even. 

Die kijken de kat uit de boom. Werkgevers, steden en wijzelf. Dus jij door te fietsen laat zien 

dat je het goede doet. Dus eigenlijk is die hele databasestructuur en dat heeft heel erg te 

maken met het verzamelen van de data bij de AFM. Het is een grote structuur waar iedereen 

kan meedoen. Waar de fietskilometers worden gevangen als het ware, automatisch. En die 

kunnen worden gewaardeerd.  

R: Dus je hoeft de app niet aan te zetten? Hij gaat automatisch? 

I: Ja, maar daar moet je wel goedkeuring voor hebben gegeven dat dan alles meet. Je 

geolocatie, alles wordt gemeten. Maar je hoeft niet bij elke fietsrit te denken: Ik moet de 

fietsapp aanzetten. Dat gaat geheel automatisch. Dat was voor mij een voorwaarde. Iedereen 

heeft een super druk leven. Dan wil je niet elke dag aan zo een app denken. 

R: Dat is inderdaad makkelijker als het automatisch gaat. 

I: Het is begonnen vanuit intrinsieke motivatie om toch een beetje de wereld te verbeteren. 

Dat heeft ook te maken dat ik moeder ben geworden. Dat je heel veel dingen om je heen ziet. 

Veel te dikke kinderen, ouders die hun kinderen naar school brengen met de auto. De 

achterbankgeneratie. Luchtkwaliteit. Het is toch schokkend dat mijn dochter van 4 jaar achter 

die scooters hangt op het fietspad terwijl iedereen weet hoe giftig dat is. Dus ik ben een beetje 

sociaal activistisch. Wel verbeter de wereld beginnen met een bedrijf. Draai het om in kansen. 

Dat is Ring-Ring in het kort gezegd. 

R: Mijn andere 2 vragen zijn nu ook al beantwoord. Waarom bent u gaan ondernemen? 

I: Echt vanuit een drive. Ook om te verbinden. Dus dat netwerken. Ik weet niet wat jouw 

definitie is van netwerken in jouw scriptie? Het is een werkwoord maar ook een zelfstandig 

naamwoord natuurlijk. 

R: Ja. Het gaat om het werkwoord.  

I: Ik zie, er zijn heel veel netwerken. Maar niet iedereen is aan het netwerken.  

R: Het hoeft ook niet per se dat je helemaal bewust er mee bezig bent. Het kan ook van nature 

gaan natuurlijk.  
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I: Ik heb zelf gemerkt in projecten. Er zijn 3 soorten mensen. 3 type mensen. Er zijn mensen 

die van nature verbinden. Die vinden het leuk als jij wat vertelt. Dat je een baan zoekt in een 

sector. Ik vang straks wat op. Ik zoek iemand bla bla bla. Dan denk ik: he, dat is leuk. Jij hebt 

net verteld dat je een baan zoekt. Dan verbind ik. Dat gaat automatisch. Mensen herkennen 

slecht waar ze zelf goed in zijn. Dat is jouw normaal. Dus je hebt verbinders van nature. Je 

hebt mensen die het leuk vinden om nieuwe dingen te proberen, de innovatieve mensen. En 

der zijn, welke had ik nou nog meer. Nog een ander type mens die houdt zich meer aan de 

regels en die volgen de processen. Je hebt al die types nodig naast elkaar. Het gaat om die 

diversiteit. De mensen die automatisch netwerken, dat noem ik verbinden. Die zorgen wel dat 

er heel veel dingen kunnen gaan voor mensen. Dat heeft iemand wel eens als een metafoor 

heel mooi omschreven. Als 2 mensen elkaar ontmoeten of als er een brug wordt gebouwd 

tussen 2 landsdelen dan ontstaan er allerlei nieuwe situaties. Als 2 mensen elkaar ontmoeten 

en ze gaan trouwen, dan komen daar kinderen uit. Dus op het moment dat je 2 personen 

verbindt, dan ontstaat er iets nieuws.  

R: Dus die diversiteit van die 2 personen? 

I: Ja. Dus je hebt de verbindende schakels echt ook nodig in de samenleving. Maar daar wordt 

nooit voor betaald. En dan kom je ook, daar loop ik nu ook tegen aan, in een wereld waar 

iedereen vecht om de euro. Toch wel. Iedereen vecht om de euro. Ik kom vanuit een 

overheidsinstantie, dat is heel anders. Dan moet je wel resultaten halen maar geen 

commerciële resultaten. En nu ziet iedereen elkaar als concurrentie. Ik was natuurlijk een 

nieuw gezicht in die fietssector of in de mobiliteitssector. Die hadden iets van: wat kom jij 

hier doen? Dit doen wij al 40 jaar en kom jij ons vertellen hoe het anders kan of moet? 

R: Daar moet je natuurlijk doorheen proberen te prikken uiteindelijk. 

I: Ja, dat leer je gaandeweg door te doen. Waar zitten dan de belangen en noem maar op. In 

een hele korte tijd leer je dan heel veel over dit onderwerp.  

R: Dan zal ik naar het eerste onderwerp gaan. Diversiteit van het netwerk. Welke aspecten 

vind jij dat onder de diversiteit van een netwerk valt? Dan gaat het niet om het werkwoord 

maar het zelfstandig naamwoord.  

I: Ja, precies. Stel de vraag nog is? 
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R: Welke aspecten van relaties vind jij dat onder een divers netwerk valt? Hoe kan je divers 

definiëren? 

I: Divers bestaat uit verschillende soorten, maten en smaken van spelers die betrokken zijn bij 

dat netwerk. Waar iedereen gehoord mag worden. Dus waar niet een weging heerst van jij 

bent belangrijk omdat je groter bent of wat dan ook. Het moet gelijkwaardig zijn. Der moeten 

wel duidelijk een soort van governance zijn waarop iedereen binnen dat netwerk kan acteren. 

Zodat er wel gevoel is dat het eerlijk is. Maar diversiteit vind ik uitermate belangrijk. We 

neigen heel erg alles naar een monocultuur te duwen. Dat is allemaal makkelijker. Je hoeft 

maar 1 contract af te spreken met iemand terwijl die kracht van diversiteit is juist dat er veel 

sterker systeem ontstaat. Dan kijk ik altijd naar de natuur. Dus een weiland dat bestaat uit 

allerlei soorten grassoorten, bloemetjes. De biologische weilanden zijn veel resistenter voor 

allerlei bacteriën dan zo een monocultuur. Dat moet maar bespoten worden. Dus ik ben heel 

erg een voorstander van een divers netwerk maar wel vanuit die gelijkwaardigheid en 

transparantie. Wat heel duidelijk is, dat er een overkoepelende visie en ambitie is waarom dat 

netwerk een bestaansrecht heeft.  

R: Hoe bedoel je dat precies? 

I: Stel dat Ring-Ring is in wezen ook een soort netwerk. Dat wil ik wel beogen. Als jij bij mij 

klant wordt, dan weet je dat je bijdraagt aan de visie dat wij Nederland gezond, schoon en 

toegankelijk maken. Bruikbaar houden. De infrastructuur van fietsers verbeteren. Dat moet 

heel duidelijk zijn, daarom wil je meedoen. Wat ook heel belangrijk is tegenwoordig, dat je er 

zichtbaarheid voor terug krijgt. Dus dat ik ook laat zien dat jij er dan lid van bent geworden, 

als je dat wilt. Dus er moet altijd een soort van, die dingetjes. De fietsersbond is heel duidelijk 

waar hun streven ligt. GGD bijvoorbeeld ook. Organisaties, eigenlijk alles zijn netwerken.  

R: In dit interview probeer ik meer naar jouw persoonlijke netwerk te gaan. Van de mensen 

om je heen die jij goed kent. 

I: Ik ben aangesloten aan heel veel netwerken. Omdat ik zelf fan ben van netwerken is het ook 

een soort van reciprociteit. Dus maak sterker door elkaar te helpen. Gelijksoortige die 

versterken elkaar. Maar omdat de fiets past in de lokale economie, gezondheid. Het past in 

verschillende hokjes.  
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R: Ja. De hokjes van jouw netwerk. Je hebt een heel groot netwerk om zo maar te zeggen en 

daar zitten meerdere netwerken in. 

I: Meerdere vanuit de visie en ambitie netwerken. Dus de een zit in de mobiliteit en de andere 

in de wetenschap, de andere in gezondheid, de andere in natuur. Dus je kan eigenlijk 

inpluggen op al die netwerken vanuit wat ik doe en ik vind dat super leuk. Ik ben van nature 

een verbinder en ik vind het leuk om kennis te delen en kijken hoe je verder kan. Ik krijg dan 

ook weleens dat ik word pootje gelicht en dan misbruiken ze mijn enthousiasme en naïviteit 

om er zelf beter van te worden, financieel gezien.  

R: Dat bedoel je zeker ook met elke euro omdraaien? Dat sommige mensen ervan profiteren 

zonder wat terug te doen. 

I: Dat zeg ik dan wel negatief, maar iedereen heeft geld nodig om te overleven. Maar omdat ik 

niet begonnen ben vanuit geld, eigenlijk ook omdat geld systeem is ook een monopolie. Om 

daar wat diversiteit in te brengen, dat heb ik niet zo kunnen voorzien. Dat is ook wel grappig 

want je hebt dan frequenties. Je hebt een economische realiteit. Dat weet je als accountant. Je 

hebt ook een juridische kijk op alles. Fundament van. 

R: Ik was wel na 5 maanden gestopt. Ik weet er niet heel veel van, van accountant. 

I: Naja, toch 5 maanden lang gedaan. Het gaat heel erg over de administratieve organisatie. 

Hoe richt je het in.  

R: De sfeer en cultuur merk je wel heel snel. Dat heb je na een maand wel goed door. 

I: Het is een heel erg mensen die houden van regels, van bepaalde processen. 

R: Ja. Soms maakt de logica minder uit dan de processen. 

I: Ja. precies. En je hebt de praktijk natuurlijk. Ik wilde vroeger ook altijd accountant worden. 

Ik ben bij de UvA management accountant gestudeerd. Ook een scriptie geschreven trouwens. 

Die is nog gepubliceerd in het maandblad voor accountancy en weet ik het wat. Dat heb ik 

gedaan naast mijn werk. Ik was eerst HBO, toen gaan werken en uiteindelijk de studie 

economie afgemaakt. Ik wilde accountancy doen, maar daar vond de leraar mij te oud voor. Ik 

ben een beetje traag gestart. Ik ben veel meer van het doen en op basis daarvan dingen 

bedenken. Beetje praktisch. Maar heel veel hoogopgeleiden die doen liever niets, die 
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schrijven heel veel rapporten. Die praten heel veel. En die hebben een beetje bepaalde 

politieke veld, bepaalde toezichthouders, accountants. Dat zij een beetje die hoogopgeleide 

mensen die het heel leuk vinden om plannen te maken en dossiers op te bouwen in plaats van 

gewoon dingen doen en verbeteren. Dat merk ik ook al als jij zegt een beetje log, 

bureaucratisch. Jij bent dan sneller geneigd om dingen te doen en waar in het proces kan het 

worden geoptimaliseerd. 

R: Ja. Dat lijkt mij inderdaad ook leuk. 

I: Maar die zijn schaars onder hoogopgeleide mensen. Er is heel veel behoefte aan. 

R: Ja, ik hoop het ook. 

I: Ja. Daarom zitten jullie in dit soort programma's.  

R: Dat is waar. 

I: Er is meer behoefte aan mensen die gewoon actie ondernemen en natuurlijk wel doordacht. 

We zijn in Nederland altijd bang om te falen. Je kan alleen maar leren lopen als je een paar 

keer valt. 

R: Dat wordt inderdaad ook vaak bij mijn studie gezegd. Dat je het af en toe gewoon moet 

doen. 

I: Dat is inderdaad ook niet erg. Ik heb zelf vier jonge kinderen en dan zie je dat aan de lijven. 

Maak me ook geen zorgen meer. Je moet gewoon doen. Het gaat ook over vertrouwen. Bij 

netwerken, je gaat uit voor een samenwerking en daar moet je ook vertrouwen dat de ander 

het goede doet. Als hij dat niet doet is het ook klaar. Je kan het niet afdwingen. Juridisch niet.  

R: Nee, begrijpelijk. 

I: Ik weet het niet hoor. Ik val in die zin nog wel van de een in de andere verbazing. Dat hoort 

er dus ook bij, bij het doen. 

R: Dan leer je dat ook. Ik heb ook een aantal aspecten uit de literatuur die onder een divers 

netwerk vallen. Dan wil ik vragen of deze ook overeenkomen met jouw visie en standpunten, 



116 
 

inzage deze aspecten. Een daarvan is de functionele achtergrond. Of daar een diversiteit van 

moet zijn in jouw netwerk. 

I: Ja, tuurlijk. Wat is functioneel eigenlijk? 

R: Dat is welke baan mensen hebben. 

I: Ja, iedereen is goed in iets wat hij leuk vindt. Dan kom je weer bij het perspectieven 

verhaal. De ene vindt cijfers leuk, de andere vindt regels leuk. Een bedrijf runnen is net een 

soort spinnenweb. Het moet allemaal in balans zijn, anders heb je geen gebalanceerd geheel. 

Ik kan heel snel groeien, maar als mijn juridische fundament niet goed is dan gaat het daar 

schuren. Ik haat regels en teksten en tekstboeken. Daarom ben ik economie gaan studeren, 1 

plus 1 is 2 en geen gelul. Dus ik heb personeel nodig die dat invullen, waar ik zelf niet goed in 

ben. Diversiteit is echt key.  

R: De andere diversiteit is of expertise, vaardigheden en talenten.  

I: Ja. Mensen in hun kracht zetten waar zij goed in zijn en wat voor hen normaal is. Dan kan 

je daar in excelleren. Niet dat ik jou wil veranderen in een accountant terwijl je eigenlijk die 

praktijk meer op wilt. Dan moet je naar een andere omgeving waarin je kan groeien en niet 

waar je wordt geremd. Dat is de uitdaging. Maar ook voor jezelf om te ontdekken waar je 

energie van krijgt en minder energie van krijgt. En het is nooit dat je iets kan kiezen wat je 

alleen maar leuk vindt. Dat bestaat niet. Maar het moet wel 2/3 van je taken moeten zijn waar 

je van nature goed in bent. Maar er zijn heel weinig mensen van bewust, waar ze goed in zijn.  

R: Meestal weten andere mensen het beter te zeggen dan jijzelf.  

I: Meestal weten ze juist te zeggen waar je niet goed in bent. Dat is heel erg Nederlandse 

cultuur. Ik weet niet of daar in management, ik merkte bij de AFM al wel een draai daarin. 

Dat zijn van die managementtrends en boeken die er dan zijn opeens. 

R: In mijn studie komt het ook naar voren dat de mens automatisch het negatieve zoekt. Dat 

het zo ging in het bedrijfsleven. Dat ze op zwakke punten hameren. Dat er zo een trend is dat 

je op positieve punten moet gaan kijken. De negatieve punten moet je natuurlijk wel 

aankaarten maar ook de positieve punten eruit pakken. Dat complimenten geven ook 

belangrijk is. 
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I: Heel belangrijk. Heel vaak. Maar dat vinden wij dan allemaal een soort van suf en noem 

maar op. Maar dat is heel belangrijk.  

R: Terwijl je het zelf ook weet. Dat als je een compliment krijgt dat je dat heel leuk vindt. 

I: Ja, of je nou jong bent of oud. In die zin blijven we altijd 3 jaar. Leeftijd bestaat dan niet 

echt. Dat is waar. Vanuit netwerken is het belangrijk dat je mensen inzet die vooral plezier 

hebben in wat zij doen. Daar worden ze dan ook goed in. 

R: Hoe scoort jouw netwerk op basis van grote en diversiteit? 

I: Ik doe zaken met verschillende partners en levels. Werkgevers, gemeentes, ambtenaren, 

tussenpersonen. Ik zit in verschillende netwerken betrokken.  

R: Heb je ook netwerken die niet met je werk te maken hebben en die heel anders zijn dan de 

netwerken die je gebruikt op je werk? 

I: Wat is anders? Uiteindelijk zijn het allemaal netwerken, bestaan allemaal uit mensen die 

samen iets willen. Gedreven worden door iets dat hen bindt in dat netwerk. Ik ben 

bijvoorbeeld betrokken bij de blockchain techniek om te kijken of we de fietskilometers 

kunnen omzetten in een soort cryptocurrency. Dat wijkt wel weer af van zoiets als de 

fietsersbond.  

R: Dat denk ik ook wel ja. Ik bedoel meer diversiteit zoals dat je ook mensen kent die in de 

creatieve sectoren zit. Of in hele andere sectoren.  

I: Ja dat heeft weer te maken met dat spinnenweb. Je hebt communicatie, marketing, juridisch. 

Ik schakel iedereen in op basis van hun kracht. Ik werk altijd met externe partners die mijn 

bedrijf versterken. Ik heb nog niet veel mensen binnen gehaald in dienst. Dat moment is dit 

jaar dan. Hoe je echt een team intern kan starten. Ik zit met juridische, met IT maar ook met 

een communicatiebureau. Vormgeving. Anders kan je ook geen bedrijf opbouwen. Je hebt 

alles nodig.  

R: Hoe heb jij je eigen netwerk in kaart? Heb jij dat in je hoofd zitten? 

I: Ja, er zit veel in mijn hoofd. 
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R: Heb je het visueel ergens een keer opgeschreven? 

I: Nee. Dat is dus overal wel ergens vast. Maar het is niet zo dat ik jou nu een boekje kan 

geven van: dit is wat het is. En nu is het ook het moment dat mensen weten wat is Ring-Ring 

en hoe kunnen wij het verder brengen. Die hebben allemaal dit soort vragen. Het liefst hebben 

zij 1 bestand waar dit allemaal instaat. Het is een heel organisch proces. Zo is het hele bedrijf 

ook ontstaan. 

R: Het is denk ik ook lastig om een relatie op te schrijven. Een persoon die je kent met 

eigenschappen. Sommige dingen kan je niet echt goed opschrijven. Het is meer hoe die 

persoon is dan.  

I: Wat ik net zei. Sommige personen zijn van nature verbinders. Andere zijn opdrachtgevers 

en andere vinden het leuk om te innoveren. De kenmerken zou ik wel kunnen toepassen op 

degene met wie ik zaken doe. Daar heb ik wel eens over gedacht en ik heb ook wel eens 

gekeken of er software is om dat in beeld te brengen, ik vind het namelijk belangrijk. Er zijn 3 

dingen: inhoud, vorm en proces. Dit is een stukje van met wie heb ik te maken en wat kunnen 

wij dan van elkaar doen. Dat is heel belangrijk. Wat jou drijft. Als jij geen verbinder bent en 

ik wel dan hoop ik altijd dat de andere dat ook is. Dat hoeft niet zo te zijn, dan heb jij andere 

kwaliteiten, die voor mij ook belangrijk zijn. Je moet wel van elkaar herkennen en respecteren 

wat dat dan is. De andere moet dat ook beseffen. Mijn IT personen die hebben behoefte aan 

een hele duidelijke opdracht. Anders worden ze helemaal knettergek. Ik vind het altijd leuk 

om een beetje te brainstormen en allemaal ideeën in de toekomst. Daar worden ze allemaal 

heel onrustig van. Zij moeten uiteindelijk alles gaan bouwen. Zij denken alleen maar, dat doe 

ik zelf nu ook omdat ik dat weet na een paar keer even weg uit de pan te hebben gekregen. 

Het is wel allemaal leuk om al die ideeën te zeggen, maar wie gaat dat dan bouwen. En hoe 

dan? Het moeten echt nulletjes en eentjes zijn. 

R: Zij willen wat meer zekerheid hebben. 

I: Ja. Een duidelijke opdrachtplan. Het kan hen niet schelen wat ik ermee doe. Zij zorgen 

ervoor dat het dan werkt, wat ik vraag. Ik moet heel erg voorzichtig zijn in het delen van 

duizend ideeën. Anders slaan zij helemaal dood. Dus het herkennen met wie je werkt in je 

netwerk. Daar heb ik weleens over gedacht. Dat moet ik wel allemaal opschrijven. Dat is ook 

leuk. Wat wij nu opbouwen in Nijmegen. 
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R: Ik had daar wel een stukje over gelezen op je website over Nijmegen. 

I: Ja. Die website moet ook drastisch anders. Daar zijn wij nu mee bezig, is ook complex. Wij 

zijn nu al met 16 wijken initiatieven aan het fietsen. Die ambtenaar die erop zitten is een 

natuurlijke verbinder en die kan heel snel associëren. Die hoort wat en kan meteen denken: 

Dat kan met Ring-Ring. Dan kunnen we fietsen en die regelt dat. Die is heel snel in het 

denken, kent heel veel mensen en vindt het dus leuk om mensen te verbinden zonder dat hij er 

zelf credits voor wilt. Als het maar gebeurd. Dat hele proces, hoe zorg je ervoor dat een 

initiatief zoals Ring-Ring in een stad gaat werken. Daar heb je een paar voorbeelden nodig. 

En dan is het heel belangrijk wat voor soort type mensen zijn er betrokken. Waarom is het 

daar een succes en ergens anders niet. Dat heeft alles te maken met de mens die wel of niet 

netwerkt eigenlijk.  

R: Begrijpelijk. Wat is de invloed van sterke relaties in jouw netwerk ten opzichte van 

zwakke relaties? Gebruik je die op andere manieren? 

I: Zover ben ik ook weer niet. Je bent nooit uitgeleerd. Voordat je iemand gescreend hebt wat 

voor type jij bent en welke belangen er bij jou zit. 

R: Ja. Met sterke relaties bedoel ik meer een persoon die je heel goed kent ten opzichte van 

een persoon die je minder goed kent. 

I: Maar wanneer ken je iemand goed? 

R: Dat is moeilijk om te definiëren. Een zwakke relatie is bijvoorbeeld iemand die je maar een 

paar keer per jaar ziet of soms minder.  

I: Soms is die relatie heel sterk. Het gaat niet om de frequentie van hoe vaak je iemand hoort 

of ziet. Maar misschien wel hoe lang je iemand kent, niet hoe vaak je iemand spreekt of ziet. 

Soms hebben mensen aan een woord genoeg. Als die verbinding ooit is gelegd ergens dan kan 

die opeens er zijn. Het gaat met name om: zit je op dezelfde frequentie qua waardes en dat 

heeft weer te maken met die visie en ambitie. Als voor mensen geld heel belangrijk is en voor 

mij helemaal niet. Dan heb je alweer hele andere, dan zit je niet op dezelfde lijn. Maar 

niemand zegt in het eerste gesprek dat hij geld heel belangrijk vindt. Je weet vaak niet de top 

3 waardes van jezelf, waardoor je wordt gedreven.  
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R: Met deze vraag bedoel ik meer: Gebruik je sterke relaties op een andere manier dan 

zwakke relaties? Zou jij anders op ze af stappen? 

I: Ik maak meestal niet zo een onderscheid op dat soort zaken. Ik stap makkelijk op iedereen 

af. Ook in positie of bekendheid. Ik zie iedereen als een soort van gelijkwaardig. Niet sterk of 

zwak. Dat vind ik een moeilijke term.  

R: Dat is ook duidelijk als het op die manier is. Dat kan inderdaad ook het antwoord zijn. 

I: The truth is in the pudding van the eating, zeg maar. Of een relatie goed of slecht is. Goed 

en slecht, sterk en zwak zijn wel geladen woorden. 

R: Dat begrijp ik inderdaad. Zo zijn zij niet bedoeld in mijn interview. Meer van de mensen 

die je minder goed kent en af en toe ziet ten opzichte van mensen die heel dichtbij je staan. 

I: Mensen die heel dichtbij hebben gestaan kunnen ook opeens door het een of ander heel ver 

verwijdert zijn, het is nogal fluïde. Dus ik heb aan de ene kant een heel verbindende wens, 

maar aan de andere kant kan ik ook heel makkelijk voor conflicten veroorzaken. Doordat ik 

heel direct ben en dat ik in bepaalde dingen zelf geloof. Dat kan soms bij andere mensen 

overkomen als too much. Die hebben daar geen zin in. 

R: Die houden niet van directheid? 

I: Misschien ga ik te ver en dan willen ze daar niet mee identificeren. Sommige mensen 

beschouwen mij als veroordelend en dat is het laatste wat ik wil. Iedereen moet vooral doen 

wat hij zelf wilt. Maar als ik alles op de fiets doe en ik eet geen vlees meer, dan vinden 

mensen dat, dan voelen zij zich misschien slecht als zij dat wel doen, terwijl ik dat helemaal 

niet wil zeggen. Zo voelen zij het wel. Ik wil gewoon andere dingen doen, prima. Zo kunnen 

hele sterke relaties opeens slechte relaties worden. 

R: Ja, begrijpelijk. Dan gaan we naar het tweede onderwerp. Acties om het netwerk diverser 

te maken. Heb jij wel eens acties gedaan om je netwerk divers te maken? 

I: Ja. Dat doe ik continu wel. Ik sta altijd open voor nieuwe netwerken. 

R: Op welke manier doe jij dat?  
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I: Door te vertellen wat Ring-Ring kan betekenen voor hen.  

R: En dat doe je bij business meeting of events? 

I: Ja. of via Twitter. Via bijeenkomsten. 

R: Wat voor bijeenkomsten zijn dat? 

I: Er worden altijd bijeenkomsten georganiseerd of marktconsultatie gevraagd aan partijen. 

Dat soort dingen. Ik vind het altijd leuk om bij te dragen. Jij hebt dan een vraag, dan zeg ik 

altijd standaard ja. Niet omdat ik heel veel tijd heb, meer omdat ik het leuk vind om te weten 

wat er bij jullie omgaat. Het is ook een stukje overdracht van netwerken uiteindelijk. Heel 

veel mensen vragen: wat wil je eruit halen en wat levert het jou op. Maar daar gaat het mij 

helemaal niet om. Ik zit heel erg in het hier en nu alles wat ik dan. Jij stuurt dan een mail en 

daar reageer ik heel snel op. Of ik reageer niet. Dat is een beetje de smaken. Maar dat is geen 

onwil. Er komt iets voorbij. Laatst naar Marrakesh geweest en India geweest. Zo heb ik in 

Moskou een prijs gewonnen omdat ik een mailtje kreeg met: vindt je het leuk om in te 

schrijven? Nou, ja dus. 

R: Wat voor prijs was dat? 

I: The best international solution voor preventie tegen welvaartziektes. En een stukje 

verantwoordelijkheid terug te leggen bij de burger zelf. Door gezond te kiezen in Moskou, is 

wel grappig. 

R: En het was gewoon een internationale prijs? 

I: Ja international associations van Science Parks. Ken je dat netwerk? 

R: Nee, maar dat zal ook wel met dit Science Park te maken hebben? 

I: Nee. Deze heeft er niets mee te maken. Dat was Utrecht. Dit is ook een Science Park ding 

binnen dat netwerk. Ik stond op de innovation expo. Ken je dat? Dat is dit jaar weer en over 2 

jaar. Dat zijn die foto's van die fietsen met de vlaggen erin, die zie je ook op de website. Dat 

was dan weer een ander congres. Dan zetten we die fietsen in als een stukje van de fiets 

bestaat ook. Ik ken die fietsproducenten dan. Dat is Vogue, drie Turkse jongens uit 

Amsterdam. Ik heb dan het idee van vlag in die wielen. Super leuk. De minister van transport 
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gaat dan naar haar vlag met haar fiets. Rende er allemaal mensen achter haar aan met een 

paraplu. Toen zei ze: I am not made of sugar. Dat vind ik heel geinig. Dat gebeurd er dus. En 

zij is nog steeds minister van transport. Dan af en toe via twitter kwamen er weer berichtjes 

voorbij. EU zet zich heel erg in voor fietsen. 

R: Was het de minister van Tsjechië?  

I: Zij is de transport minister van de Europese commissie.  

R: Maar ze komt uit Tsjechië? 

I: Ja, zoiets. Uit een van die landen. 

R: En toen pakte ze meteen de fiets. Ik dacht eerst de minister uit Nederland. 

I: Nee. Op die innovation expo kwamen alle 28 Europese transport ministers en die gingen 

meteen naar hun vlaggenfiets. Gingen ze allemaal op de foto. Super cool. 

R: Dat is zeker gaaf. 

I: Dan ben ik ultiem gelukkig. Zo zit ik ook in al die netwerken. En ik ben leren netwerk fiets. 

Places of hope. Hele mooie expositie in Leeuwarden. Dus als je nog tijd hebt, het is tot 25 

november.  

R: Places of hope? 

I: Ja. Places of hope heet het. Leeuwarden is de culturele hoofdstad. Maar het netwerk van de 

landmakers komt uit het jaar van de ruimte. Daar ben ik dan weer ingeschreven doordat 

iemand Ring-Ring in 3 aanbiedingen zag voor stedelijke, urban regions of the future. Zij 

dachten: die X zit wel overal in, hoe kan dat nou. in 3 aparte inschrijvingen. Dat komt omdat 

ik heel makkelijk contact maak. Hij heeft mij als 15de landmaker bij die groep gezet. Nu 

hebben we een hele expositie van Nederland van vroeger, van nu en van de toekomst. En 

waar kan je met elkaar een andere toekomst kiezen. Het moet wel met elkaar doen.  

R: Klinkt wel heel gaaf. 

I: Ja. Super. De expositie is fenomenaal. 
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R: En die is tot? 

I: Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 25 november.  

R: November is nog wel een eind weg. 

I: Ja, maar dan ga je uitstellen en afstellen. 

R: Ik was sowieso al van plan om naar Leeuwarden te gaan nu het de culturele hoofdstad is. 

Ik hoorde het al vorig jaar ergens en dacht is misschien wel leuk om erheen te gaan. 

I: Heel leuk. Er is ook een waanzinnig mooie expositie in het Friese museum. Het is allemaal 

zo klein daar. Je loopt van de ene naar de andere kant. 

R: Ik kom zelf uit Haarlem dus dat zal ongeveer dat zijn. 

I: Echt? ik ook. Koniningeweg altijd. 21 jaar lang. Waar kom jij vandaan? 

R: Ik woon in noord. Op de Rijksstraatweg. 

I: Daar heb ik denk ik wel vaak gefietst. Ik heb altijd op korfbal gezeten bij die sportvelden 

aan de Kleverlaan. 

R: Ja. Dat is niet zo ver nee. Dat is tegenover de schaatsbaan. 

I: Ook geschaatst natuurlijk en altijd naar het strand. Het is een briljante plek. 

R: Ik kom zelf uit IJmuiden tot 6 jaar. Daarna naar Velserbroek, dus de ene keer naar 

IJmuiden strand en de andere keer naar Bloemendaal. Met vrienden naar 

Zandvoort/Bloemendaal en met mijn ouders altijd naar IJmuiden. 

I: Daar zit je natuurlijk wel met die hoogovens. Dat vind ik wel confronterend. 

R: Ja, dat wel. 

I: Het is toch waanzinnig mooi die kust? Ik heb bij Duin Akersloot gewerkt. Dat is leuk. 

R: Ik ben ook niet van plan om snel weg te gaan uit Haarlem. 
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I: Ik mis ook wel de zee en zout water. Wij zaten altijd aan het strand.  

R: Mijn opa had een strandhuisje dus wij gingen nergens anders heen. Mijn oom had er toen 

ook nog 1 gekocht. Het is het enige wat ze de hele zomer doen, is naar het strandhuisje gaan. 

Wij hebben daar nog een keer 2 weken gezeten omdat we toen niet op vakantie gingen. 

I: Dat is toch ideaal? Goede herinneringen. 

R: Dan zal ik nog wel even verder gaan. Als jij gaat netwerken zei je dat je dat meer uit nature 

doet, dan dat je doelstellingen hebt voor welke relatie je erbij wilt halen. 

I: Ja, nul. Ik heb nooit een agenda. Ik laat het altijd ook afhangen van de spontaniteit. Je ziet 

wel eens mensen van: ik moet met die praten en met die. Ik verdoe mijn tijd met deze 

persoon. Nee, ik geloof heel erg in het toeval. 

R: Dan heb ik nog een aantal acties uit de literatuur en uit populaire websites, van netwerk 

goeroes. Onder andere zijn die acties om relaties uit te nodigen voor meetings. Doe jij dat? 

I: Nee. 

R: Uit eten nemen of uit voor entertainment? 

I: Nee. 

R: Samen reizen naar events of naar werk? 

I: Nee, niet bewust. Daar heb ik geen tijd en geld voor. Dan kom je op een heel ander level. 

Het belang hiervan is heel groot. Zover ben ik nog lang niet. Ik doe het een beetje 

spelenderwijs. 

R: Het voorbeeld is dat als je met de trein naar een event gaat en dat je dan weet dat iemand 

anders ook gaat die je niet zo goed kent. Dat je vraagt of hij samen wilt reizen of dat je hem 

daar wel ziet. 

I: Ja. Zo ben ik meer. Ik ga straks ook naar de H100 event in Hilversum. Ik was het alweer 

vergeten maar toevallig kwam er een herinnering in de mail. Dus ik dacht: oowja shit. Ik ga 

daar dan toch naar toe omdat het altijd goed vind om te horen. Ik denk dat het wel waardevol 

is voor de ander als je je gezicht laat zien. Ik neem hen dan ook weer mee met advertenties 
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vanuit ons eigen project in Hilversum. Dat wordt ook wel gewaardeerd. Ik verwacht dan 

onbewust ook wel weer wat terug. Als mensen dan zeggen: ik gooi die app er weer af want hij 

vraagt te veel batterij. Terwijl ik hen helemaal heb gepromoot in al die advertenties. Dan denk 

ik wel: hoe kan dat nou. Waar is die balans dan? 

R: Het moet wel van beide kanten komen. 

I: Ja. Maar zonder dat je dat uitspreekt. Misschien heb ik wel te hoge verwachtingen. Dat weet 

ik niet. Daar ga ik straks even achter komen. Zo krijg ik ook vaak ruzies. Ook met de buren. 

Dan heb ik hen geholpen aan een elektrische fiets tegen kostprijs en dan vraag ik toevallig aan 

haar: kan ik bij jou op de markt bij jou tafel staan. Dan zegt zij: nee, dat moet jezelf maar 

uitzoeken. Dat soort dingen schieten bij mij heel snel verkeerd. Ik vind ook dat je niet iemand 

anders de schuld kan geven, alleen maar jezelf. Dat zijn van die dingen die je dan denk ik zelf 

moet leren ofzo. Dat vind ik met netwerken wel ingewikkeld. Als jezelf heel veel geeft, krijg 

je dan automatisch iets terug? Of moet je geven zonder iets terug te verwachten. Als je dan 

iets terugvraagt en je krijgt dat niet, hoe ga je daar dan mee om? Dat is met netwerken en ook 

met relaties. Het is een grote corrupte bende.  

R: Soms wel. Sommige gevallen wel. 

I: Netwerken is wel goed maar het heeft ook een niet goede kant. Maar dat is dus helemaal de 

intentie. Artsen mogen geen cadeautjes meer aannemen, ambtenaren mogen geen cadeautjes 

meer aannemen. Vroeger werd dat altijd wel gedaan. Terwijl uiteindelijk gaat het allemaal om 

de relatie en het geloof in de personen en het project dat erachter zit. Dat is door al die 

wetgeving zo veel mogelijk uit elkaar gehaald. Terwijl als je een nieuw iemand bent, ben je 

afhankelijk van de gunning van personen. Dat zijn wel interessante paradoxen.  

R: Daarom had ik zelf ook niet zoveel met netwerken. Ik wilde het interview en scriptie gaan 

doen om te kijken hoe dat nou precies zat. Ik vond het wel heel interessant maar er zitten ook 

negatieve kanten aan. Dat je een beetje vriendjespolitiek krijgt. Tot hoever dat nou goed is. 

Aan de ene kant is het goed dat je wat voor mensen over hebt, maar tot hoever kan dat gaan? 

Dat is lastig. 

I: Dat is een hele mooie paradox. Als jij dat in jouw scriptie weet te vangen. Dat is wel 

interessant. Gebeurd nu ook heel veel in de wereld. Dit vlak. 
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R: Volgens mij is het altijd wel gebeurd alleen komt het nu meer naar boven door de 

modernisering. 

I: Ja, precies. Door de communicatievrijheid, informatievrijheid. Het komt enorm onder druk 

te staan. Maar uiteindelijk doen wij op microschaal precies hetzelfde. En je doet het 

waarschijnlijk al in je gezin. Je gaat naar je vader, moeder, zusje of broertje als je iets wilt 

bereiken. Mensen zoeken altijd elkaar op om een doel te bereiken. En wie bepaald dan wie 

goed en slecht is. Dat is ook met mijn hele Ring-Ring verhaal, het is puur iets dat is ontstaan 

vanuit een geloofssysteem dat dat een oplossing is van een van de vele oplossingen om de 

aarde door te kunnen geven. Maar wie bepaald nou wat goed en slecht is? Fascinerend thema. 

R: Nee. Geen eenduidig antwoord inderdaad. 

I: Er is geen goed en slecht. Dus je moet keuzevrijheid bieden, gelijkwaardig. En iedereen 

moet vooral kiezen wat hij wil. En geef die gezonde keuzes dan voordelen als dat past in jouw 

systematiek. Die keuzevrijheid wordt helemaal afgenomen. Iedereen wordt, jullie ook als 

student, worden zo in een model geperst. Wij konden allemaal die het nu beslissen hebben 12 

jaar gestudeerd. Jullie worden in 4 jaar met zo een studieschuld geconfronteerd. Wij ook 

allemaal met onze hypotheken en noem maar op.  

R: Zo zullen wij wel weer andere voordelen hebben en dat zie je dan later weer. Over een jaar 

of 20. 

I: Ik hoop het. 

R: Dan denk je: misschien was het toch wel goed. 

I: Als je nu ziet waar de wereld naar toe gaat, vind ik niet dat wij leren van onze fouten. En 

iedereen houdt hoop dat het wel goed komt. Ik denk wel eens: jeetje, we rennen allemaal 

totaal naar de afgrond. Daar snap ik niks van. 

R: Dat begrijp ik inderdaad. 

I: Wijsheid komt ook met de jaren. Dat vind ik ook wel leuk. We zullen het zien. Die 

netwerken, zoals United Nations en George Sorros Foundations hebben allemaal super goede 

namen en super goede doelen. Maar als je kijkt wat er gebeurd, is het precies het 

tegenovergestelde. Ze marketen preventie en gezondheid en proberen ondertussen iedereen 
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met vaccins te vergiftigen. Water kwaliteit belangrijk, ja voor de Nestlé om alles te 

privatiseren. Er zitten hele scheve belangen in dit verhaal. 

R: Het is allemaal best wel lastig met die stichtingen allemaal. 

I: Ja, gigantisch. Het is een grote witwasserij. Schijnt. Maar wie leest het nog in de krant? Ja 

niemand. Dat is ook met die perspectieven. Wetenschap, ondernemers, overheid, media. Die 

zouden allemaal in hun eigen rol moeten zitten om die balans in dat spinnenweb zo goed 

mogelijk te houden. Als iedereen in een keer alles gaat doen om die bedrijven maar de hele 

tijd te helpen, raakt alles uit balans. Daar zijn wij wel een beetje coulant in met de hele 

wereld. Ik weet niet of je de trilogie kent, de Zeitgeist.  

R: Ik ken wel Zeitgeist, maar ik heb hem niet gezien. Het is ook een film, het betekent 

natuurlijk de waan van de tijd.  

I: Die Pieter Josef is heel leuk en die Jaque Fresko. Die is net overleden. Die heeft een mooie 

visie. Die documentaire heeft mij aangespoord om intrinsiek dingen te doen waar je voor 

staat. Dat betekent dus ook dat je niet altijd confirmeert. Dat deed ik sowieso al nooit. Het 

houd allemaal met elkaar verband. Met die term netwerk. Dat is ook voor jou scriptie dat je 

het definieert en afbaken. 

R: Ja. Ik vraag het eerst ook open aan je en daarna zeg ik de definitie. Dat ik dan wil kijken of 

er andere inzichten in zijn. Dan had ik nog een paar andere netwerk acties. Eentje is het 

gebruik maken van het netwerk van een van je relaties. Dat je aan iemand vraagt: ken jij nog 

iemand die ik eventueel kan gebruiken, dat verbinden. 

I: Dat doe ik te weinig. Ik maak zelf te weinig gebruik van netwerken waar ik in zit. Zij 

bieden mij wel het platform en hun netwerk hebben. Maar ik stel nog niet concrete vragen. De 

hulp, daar ben ik slecht in. Dat verbinden doe ik vanzelf, gaat automatisch. Ik moet gebruik 

gaan maken van de netwerken waar ik in zit. Met duidelijke vragen. Maar dat lukt alleen maar 

als je duidelijke vragen hebt. Dit is allemaal zo in wording. En het wordt allemaal steeds 

concreter. Maar het is die fase gewoon nog niet. 

R: Dan heb ik nog een aantal acties. Dat heet effectual networking. Dat is dat je aan het 

netwerk bent, zonder dat je een doel voor ogen hebt.  
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I: Dat is alleen maar wat ik doe. 

R: Dat is naar evenementen gaan. Jij gaf al aan dat jij naar veel evenementen gaat.  

I: Ik gebruik dat ook als inspiratie van mezelf.  

R: Een andere is participeren in associaties zoals voetbalverenigingen of hockeyverenigingen 

of tennis. Is dat iets wat jij ooit hebt gedaan? En waar je relaties aan hebt overgehouden? 

I: Studentenverenigingen. Maar niet bewust. Daar kom je in en dan doe je die dingen die je 

doet. 

R: Maar daaruit haal je natuurlijk wel mensen aan over die je netwerk. Zorgen die er ook voor 

dat je daardoor een divers netwerk hebben? 

I: Ja, tuurlijk. Hoe meer groepen je inhaakt, hoe diverser dat netwerk is. Elke groep is een 

soort van mini afspiegeling van de samenleving. 

R: De mensen die je kent van de studentenvereniging, die hebben bijvoorbeeld veel 

verschillende banen en verschillende expertise en die in andere industrieën werken? 

I: Ja, volledig. Sommige zijn ook niet gaan werken. Die studentengroep is de diversiteit zelf.  

R: Heb je ook wel eens vrijwilligerswerk gedaan? 

I: Ja. Heel veel. Meer op IJburg met de participatie. Op de tennisbaan helpen is ook al 

vrijwilligerswerk. Voorlezen op school is ook al vrijwilligerswerk. Daar is Nederland super 

groot in. 

R: Het schijnt dat je uit vrijwilligerswerk een diverser netwerk krijgt. Doordat je met veel 

mensen in contact komt, waarbij je met werk niet mee in contact komt. 

I: Dat zie je heel erg goed als je kinderen krijgt, op het schoolplein. Dan sta je in 1 keer met 

iemand te kletsen die boeken schrijft of wat dan ook. Die zou je normaal nooit tegen komen.  

R: En dat ben je ook wel tegengekomen bij vrijwilligerswerk. 
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I: Enorm ja. Helemaal met de participatie op IJburg. Zo is het hele idee ook ontstaan omdat ik 

naar zo een netwerk bijeenkomst kwam. Van IJburg droomt, IJburg doet. Daar stonden 

gewoon mensen van: Dit wil ik graag en dit wil graag met de gemeente. Daar kwamen 

subsidies vrij en als er genoeg aandacht voor was, werd dat gebouwd. Zij hebben mijn 

platform gebouwd. Een stotterende buurman die moestuintjes wilde op een kavel wat nog niet 

bebouwd was. Dacht ik: als hij dat kan, dan kan ik dat ook. Normale mensen. Niet de televisie 

sterren en bekende Nederlanders die je alleen maar ziet. Maar gewone mensen. Dat was heel 

inspirerend. Door dat hele netwerk, ben ik dit überhaupt gestart. 

R: Ja. Duidelijk.  

I: Dus je krijgt ergens een soort duwtje dan. Doordat je je begeeft in gebieden waar je uit je 

comfortzone. Voor mij voelt het nooit uit je comfortzone, want ik vind het gewoon heel leuk 

om groepen mensen te zijn. 

R: Ben jij ook iemand die op deze evenementen of de associaties of bij vrijwilligerswerk, dat 

je op mensen afstapt en gaat praten met vreemden waar je normaal niet op zou afstappen. Op 

mensen die heel anders dan jij zijn. 

I: Ja. Juist.  

R: Ben jij dan iemand die connecties uitwisselt? Dus niet letterlijk zegt van: ik heb hier een 

connectie. Maar dat je uiteindelijk wel iemand introduceert. 

I: Ja. super leuk. 

R: Andersom wat minder had je gezegd. 

I: Nee. Maar andere mensen doen dat ook. Ik herken dan ook: dat is er ook een. Die doet dat 

van nature. Dat zijn natuurlijke bewegingen zonder dat je erover nadenkt. Iemand zei laatst 

een keer tegen mij van: jij geeft alles weg, dat moet je niet doen. Als jullie een goede business 

deal kunnen doen, prima. Ik hoef daar niet tussen te zitten. Andere mensen zitten er anders in. 

Ik heb echt geen dubbele agenda's.  

R: Ben jij ook iemand die aan cold-calling doet? 

I: Nu nog niet. 



130 
 

R: Je zei al dat je Twitter gebruikt. Gebruik je ook andere websites om je netwerk diverser te 

maken? 

I: Ja. LinkedIn en Facebook een beetje.  

R: En op welke manier doe je dat? 

I: Op LinkedIn door wat leuke successen te delen. Maar ook wel om mensen te inspireren 

van: zoek je ook iets? Dan kan ik je helpen. 

R: Op welke manier krijg jij dan hier een diverser netwerk ervan. Ontmoet je daar dan nieuwe 

mensen? 

I: Zo heb ik laatst een of andere opname gedaan van maatschapwij, weet ik veel wat. Die 

zochten allemaal mensen die zich inzetten voor iets. Die kwam ik tegen via LinkedIn. Zo 

connectie gelegd en interview gegeven. 

R: Een andere was open zijn voor relaties. Voor nieuwe relaties. Dat gaat over ingaan op 

uitnodigingen van andere mensen indien ze jouw uitnodigen voor evenementen en lunches of 

interviews zoals nu. Jij gaf aan dat jij daar heel open voor bent? 

I: Ja. Je helpt elkaar toch? 

R: Heb je ook vaak dat je uitgenodigd wordt voor evenementen. Je had het al over die van 

Moskou, dat je daarvoor uitgenodigd was. 

I: Daar heb ik mezelf voor aangemeld. Uitgenodigd om in te schrijven. Dat zijn van die 

formulieren die stoppen op 23:59 uur. Ik denk om 23:48 drukte ik op zend. Dat is toch 

grappig? 

R: Omdat je het daarvoor pas net hoorde? 

I: Nee. Ze had me gespot op die innovation expo en had mij een berichtje verstuurd via 

Facebook. Die had ik nooit gezien, pas heel laat. Toen ben ik met hen gaan kletsen. Van het 

een kwam het ander. Dus nog wel wat skype calls gehad en weet ik veel allemaal. 

R: Maar ben je wel is uitgenodigd voor evenementen? 
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I: Ja. Tegenwoordig is alles een evenement. 

R: Dat is zo. 

I: Ik wordt continu wel uitgenodigd. 

R: En dan ben jij ook iemand die daar op ingaat? Ook om je netwerk diverser te maken. 

I: Ja. Maar ook een stukje zichtbaarheid, want je staat weer op zo een lijstje. Ring-Ring. Ik 

stop mezelf altijd in de duurzame koffer, weet ik het wat. Al jaren. Gewoon standaard verhaal. 

Beetje aangepast misschien naar mate de fase waarin ik in zit. Zo komt wel iedereen die naam 

tegen. Onbewust al. Misschien denken ze: Jezus, alweer Ring-Ring. Of ze denken: Wat leuk, 

ze bestaat nog steeds. Het is toch echt begonnen als burgerinitiatief en dat bestempeld het 

bedrijf. Dat hou ik op een of andere manier terwijl het nu gewoon een commerciële 

onderneming is. Dan moet je af van dat imago van een soort burgerinitiatief. Gewoon 

business draaien. Daar heb je dat netwerk allemaal voor nodig. Voor mensen die een 

betalende klant te worden. Dat groeit wel. Heel veel mensen hebben gewoon behoefte dat er 

meer schapen over de dam zijn die het al een keer hebben gedaan. Als je dat dan kan delen op 

Twitter of op LinkedIn. Weet ik het wat. Sommige mensen die zien dat en zijn net op zoek 

naar iets en denken: he. Maar zo werk ik. Ik praat een beetje vanuit mijn eigen perceptie. Ik 

geloof wel dat de wereld zo werkt.  

R: Dan kom ik bij een deelonderwerp. Over het ontstaan van nieuwe relaties. Ben jij iemand 

die eerder snel het woord pakt, of ben jij iemand die meer luistert naar andere mensen. 

I: Als ik een vraag krijg kan ik er wel lang over vertellen zoals je nu al merkt.  

R: Dat is meestal wel zo met ondernemers volgens mij. Degene die ik heb geïnterviewd, 

hebben dat ook.  

I: Ik ben nu wel in de fase dat ik beter moet leren om meer vragen te stellen. Dat is veel 

leuker. Jij stelt nu allemaal vragen. 

R: Dat is natuurlijk logisch. Hierop heb ik mij ook op voorbereid. 

I: Ik ben wel een zender. Ik vind het ook prima om naar zenders te luisteren. Heel veel 

mensen vinden dat vermoeiend. Ik krijg er juist weer inspiratie van mensen die heel veel 
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vertellen. Dan vul ik het zelf allemaal wel in. Vroeger ook, college kregen wij gewoon met 

iemand die een hoorcollege gaf voor de klas. Prima. Dan kon je zelf aan de slag met de stof. 

Tegenwoordig begint de les: wat hebben jullie gelezen en zijn er nog vragen. Dan denk ik: ik 

hoef niet van mijn medestudent te horen of zij nog vragen hebben. Ik wil gewoon van jou een 

verhaal horen. Van iemand die kennis heeft, die iets denkt te weten. Vertel maar. Dat vind ik 

een leuker model. Daar zie je wel een verandering in ook in de educatievorm. Toevallig is er 1 

juli een heel leuk symposium waar ik niet bij kan zijn. Over het stellen van de juiste vragen. 

Dat is wel mijn volgende leerding.  

R: Ik vind het zelf ook altijd lastig. Voor een interview moet je altijd open vragen stellen. 

Maar als je de vraag gaat stellen die niet in je interviewt staat, stel je vaak een gesloten vraag 

automatisch.  

I: Een ja/nee vraag. 

R: Ja. 

I: Het is een kunst om goede vragen te stellen. 

R: Sommige mensen kunnen dat heel goed.  

I: Maar wat doen zij ermee, dat is het volgende punt. 

R: Dat is waar. Ben je wel iemand die echt interesse toont in iemand en bereid is deze relatie 

te helpen zonder aan je eigen interesse te denken. 

I: Ja. Dat vind ik het aller leukst. Ik zou het ook leuk vinden als andere dat ook doen. Iemand 

anders kan het verhaal toch veel leuker vertellen dan ikzelf. Anders ben ik die van WC Eend 

die WC Eend verkoopt. Zo voelt dat dan opeens. Terwijl als jij een heel leuk verhaal van 

Ring-Ring vertelt op basis van ons gesprek. Dat is toch veel leuker. Ik vind het dan ook heel 

leuk om te doen voor andere mensen. Dan hoef ik er geen kick-back fee of wat dan ook voor. 

Vind ik gewoon leuk. Als mensen dan bijdragen aan die visie dan. Ik ga dat niet doen voor 

mensen die nog meer pesticiden willen spuiten. Ik doe het alleen voor mensen waarin ik 

geloof dat helpt voor mijn wereld beeld.  

R: Het moet wel in je straatje passen. 
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I: Ja. Anders doe ik het niet. 

R: Nee, logisch. Zou jij momenteel iets willen veranderen in je netwerk?  

I: In mijn netwerk? Ik zou meer gebruik willen maken van wat ik te bieden heb en wat dat 

netwerk kan gebruiken om dat weer door te geven. Die stap gaan wij echt maken dit jaar. Wat 

ik nu verkoop is een integraal model. En en en. Iedereen kan meedoen. Wat je dan krijgt is 

een bi-standard effect. Dan denkt de werkgevers: laat de gemeente maar eerst meedoen. De 

gemeente denkt: laat de werkgever maar beginnen. Dan gaat niemand beginnen. Daar moet ik 

uit. De fiets is natuurlijk goed voor al die dingen. Het budget komt altijd maar uit een schotje. 

Niemand wil budget delen met andere schotjes. Dus ik loop vooruit op de transitie waar 

iedereen wordt geleerd om en, en, en model te doen. Integrale aanpak. Maar zo zit de wereld 

nog niet in elkaar. 

R: Je bent echt opzoek naar die relaties? 

I: Ja. What is in it for you. Waarom zou jij klant worden van mij. Dan moet ik goed begrijpen 

wat jouw behoefte is. En ik kan dat wel aanpassen in mijn verhaal. Of aanpassen, onze dienst 

is geschikt voor wat jij wil. Als het gaat over gezondheid, vitaliteit, burgerparticipatie en 

sociaal en noem maar een onderwerp. Ik fiets het er zo in. Daarvoor moet je wel dus goed 

begrijpen: wat wil jij? Maar je moet beginnen met een standaard ding dat op jouw is 

toegespitst. Als jij een HR manager bent voor EY of ben jij een ambtenaar van de gemeente 

Zwolle. Dan heb jij een andere behoefte aan een ander verhaal van mij. Dat moet ik veel meer 

filteren. Zo kan ik dan ook beter gebruik maken van mijn verhaal. Wat Ring-Ring is, van het 

netwerk waarbij ik allemaal betrokken ben. 

R: Dus echt maatwerk per netwerk maakt. 

I: Ja. Of dat je het een beetje toetst. Je kan wel verschillende dingen maar je kan niet alles 

vertellen. 1 duidelijk ding. Wat er kan maar gebaseerd op 1 ding. Mijn valkuil is dat ik alles 

wil vertellen en er zitten wel 20 diepe lagen in. Daar zitten mensen allemaal niet op te 

wachten.  

R: Welke acties zou je ondernemen? Dat heb je eigenlijk al gezegd, dat je je verhaal wat meer 

toegespitst wilt hebben. Dan heb ik nog een deelonderwerp. Voordelen van een divers 

netwerk. Wat zijn volgens jou de voordelen van een divers netwerk? 
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I: Elk perspectief heeft gelijk. Ook al werk jij bij Shell, van de olie. Vanuit jouw perspectief 

heb jij dan gelijk. Wat je leert in diverse netwerken is die perspectieven snappen. Op het 

moment dat je de perspectieven snapt, kan je er veel beter mee samenwerken om iets te 

helpen waar zij gebaat bij zijn.  

R: Dus echt de bedrijfsculturen. Door een divers kan je de bedrijfsculturen en allerlei soorten 

culturen beter begrijpen? 

I: Ja. Hoe ziet dat netwerk eruit, welke type mensen komen erop af. Waar is behoefte aan? 

Dan kan je ook een keuze maken van: dit netwerk is misschien niet geschikt. Ik vind dat wel 

leuk, ook omdat ik snel kan associëren. Zet mij maar neer in een voedselbijeenkomst. Vind ik 

hartstikke leuk. Op elk onderwerp spelen allemaal dezelfde vragen. Als je op die manier daar 

naar kijkt dan leer je heel veel van de interacties. Van de mensen die met elkaar omgaan. Dat 

vind ik leuk van de diversiteit van het netwerk.  

R: Wat heb je kunnen bereiken door een divers netwerk dat anders niet was gelukt?  

I: Dan was ik nooit gekomen waar ik nu al was. 

R: Met Ring-Ring. 

I: Ja. 3 jaar lang hebben wij gewoon omzet en winst. Zijn gewoon aan het groeien. 

R: Je zit nu een half jaar hier zei je. Het is 3 jaar uit nu, Ring-Ring. Dus je bent begonnen? 

I: In 2015.  

R: En toen had je nog geen werkplek? Toen deed je dat vanuit huis? 

I: Ja. Vanaf thuis. 

R: Ik ga ook een training opzetten voor beginnende ondernemers. Om te kijken hoe zij hun 

netwerk diverser kunnen maken. Heb jij tips voor deze training? Op welke aspecten ik moet 

focussen of hoe ik dat op moet zetten? 

I: Ja? echt een training. Hoe lang? 

R: Een uurtje. 
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I: Ik denk dat het een heel leuk onderwerp is. Welke kwaliteit zichzelf van bewust zijn en 

vanuit waar zij gedreven zijn. Om te ontdekken. 

R: Kijken of zij een verbinder zijn of juist procesmatig. Of dat hun persoonlijkheid is, min of 

meer.  

I: Ja. Zo een beetje inderdaad. Wie zijn zijzelf en waardoor worden zij gedreven? Waar 

krijgen zij energie van? Dat is een goede graadmeter. Waar je energie van krijgt, vaak vind je 

dat leuk. Dat merk je snel genoeg, maar je moet daar even bewust van worden gemaakt dat 

dat is wat het is. Als je introvert bent en je vindt het niet leuk om met andere mensen te 

praten, dan kan het nog steeds interessant zijn om netwerken te bezoeken. Die mensen zien 

vaak heel veel dingen om zich heen. Die zijn daar dan goed in. Maar die hoeven niet per se 

met mensen te praten. En wat ik zelf altijd een heel leuk plaatje vind met die man die achter 

het bureau zit en dan al die dieren voor hem heeft. Ik zal hem wel even toesturen.  

R: Is goed. 

I: Dan moet je mij even een appje sturen. Mijn telefoonnummer heb je ergens in de mail 

staan. 

R: Ja die stond er volgens mij ook tussen ja. 

I: Dus dat. Wij zijn eigenlijk allemaal een diersoort. Je bent automatisch goed in wat welk 

diersoort je zeg maar bent. Maar die man achter de tafel, beetje de manager of wat dan ook, 

die zegt: ik wil dat iedereen hetzelfde examen doet, klim allemaal in de boom. Dan zie je 

sommige dieren die dat makkelijk vinden en een olifant kan dat helemaal niet. Maar die heeft 

andere kwaliteiten. Dat is leuk van netwerken. In een training om jezelf bewuster te maken, 

om nieuwsgierig te zijn. Waar liggen de kwaliteiten van de andere nou. Dus wees 

nieuwsgierig en iedereen kijkt naar dezelfde sterren maar iedereen ziet andere dingen. 

Iedereen ziet altijd alles goed. Zorg dat je vanuit dat principe, dus altijd het positieve kijkt, 

hoezo ziet die andere dat en ik niet? Dat betekent niet dat ik gelijk heb en jij niet, maar wij 

hebben per definitie allebei gelijk. Hoe komt het dat jij dat ziet en ik iets anders ziet. Dat zijn 

interessante dingen om in netwerken te gaan denken.  
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R: Dat is inderdaad een leuke paradox met die dieren. Dan zeggen dat een divers netwerk dat 

je al die dieren hebt. Maar een paar kunnen in de boom klimmen maar is dat nou per se goed? 

Als ze allemaal in die boom kunnen klimmen, wil je alleen die hebben of de rest ook? 

I: Dat vind ik wel een hele mooie metafoor. Wat ik ook zie is dat iedereen wilt netwerken. Dat 

zit in ons natuurlijke gedrag. Inderdaad, doe je dat spontaan of heb je altijd een planning en 

een agenda. Ik plan dus mijn hele leven niks en mijn man ook niet. Dat is heel lullig voor de 

kinderen want die krijgen nooit verjaardagspartijtjes eigenlijk.  

R: Misschien een paar minuten van te voren in elkaar geknutseld. 

I: Ja. Maar dat lukt tegenwoordig niet meer. Dus iedereen leert alles zo te plannen en niet 

meer open te staan voor toeval. Wat het leuke is van netwerken vind ik het toeval omarmen.  

R: Dat is ook wat uit de literatuur komt. 

I: Ja? 

R: Dat het meeste is gebaseerd op toeval. Je kan ervoor zorgen dat je meer mensen ontmoet 

en naar plekken gaan waar je normaal niet zou gaan, waar je netwerk diverser kan worden. 

Meer kan je er eigenlijk niet aan doen. Het is niet zo dat jij kan denken: ik moet nu zo een 

persoon vinden, dat je hem dan gaat vinden. 

I: Nee, precies. En mensen zeggen niet meteen wat ze allemaal willen. Die laag die liggen 

veel dieper. Dat oordelen. Wij oordelen elkaar altijd allemaal dood, omdat we lekker met 

elkaar praten en weinig dingen doen. Mensen moet veel oordeellozer met elkaar omgaan. Dat 

is denk ik heel leuk om te leren en welke evenementen zijn er. Zou ik zeker in je cursus 

opnemen. Waar kan je allemaal naar toegaan? En ga een keer expres uit comfortzone. Ik heb 

ooit een keer gelezen in een krant. Als ik ga vliegen koop ik altijd een blad waar ik niks van af 

weet. Gewoon om te kijken: wat staat erin. Dat is heel leuk. Anders zit je altijd in een soort 

van echo bubbel. Het is ook wel leuk om te kijken wat daar gebeurd.  

R: Dat waren al mijn vragen. Dan zal ik deze even uit zetten. Bedankt voor het interview. 
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Interview 5 

R: Ryan Heeres 

I: Interviewee 

R: I will first introduce myself. I am Ryan Heeres. From the Netherlands and I am studying 

Entrepreneurship. It is a Master at the UvA and VU, the universities of Amsterdam. I am 

doing my Master thesis about diversified networks and especially about the actions that 

Entrepreneurs undertake to diversify their network. This interview will take between 30 and 

45 minutes. I will record it if you are fine with that. 

I: Yes, that is fine. 

R: Then I will send you a consent form after the interview. If you would like to sign that. It 

states that I only use this for my thesis and I will destroy the recording afterwards. 

I: Yes, I do not mind. You can send it to me and I will sign it. 

R: Alright. Thank you. I have 2 subjects in this interview. One of them is a diversified 

network according to Entrepreneurs, what they think that it is. The second one is the actions 

that an entrepreneur undertake to diversify his network. I will start with some general 

questions. Can you say something about yourself and your company? 

I: Well. My name is X. I started work in this field in 2015. It was my first experience. Now I 

have holiday homes company. It is specialized to provide accommodation for new categories. 

First category are the people that are living here in Dubai, like the expats. The second 

category, now we are focusing on them. Which are the tourists. We are trying to provide them 

the most decent and budget accommodation that they can use, when traveling to Dubai. 

Because in here we have the hotels, it is super expensive. We are trying to provide one of the 

best quality they can find and approximate budget that they can afford. So that is what I am 

doing now. And now we are focusing more on tourists than on the people that are staying here 

more long-term. 

R: And what is the name of your company? 

I: Zinc. 
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R: Can you tell me something about your experience as an employee? 

I: As an employee. Before I was working as an employee. It was a normal job, like other jobs. 

It was fine with me until one point that the company decide to close the department and they 

terminate all of us. That moment I realized that I will never be an employee again. Then I 

started this work. 

R: So the reason why you became an entrepreneur is because of that. 

I: Because of that and because I found that I can do something else with myself. I can do 

something that people want. I can provide service that is not available at that time. Or it is 

rarely available at that time. The thought that you work in any kind of company for whatever, 

10 years or 15 years, it can be finished in 1 day or 1 meeting. They can just lay-off.  

R: Are there any other reasons why you became an entrepreneur? 

I: As I mentioned before. Mainly because the market needed this, what I am doing. Because 

the accommodation in Dubai is super expensive. For Bachelors, they cannot afford this. 

Renting a whole apartment. They have to share together one apartment or one room. They 

have to share, they cannot afford it alone. The market was in need for this. Now there were a 

lot of providers for this kind of work. But the service was not good at all. For them it was just 

rent out an apartment, put some beds inside and just rent it out. That is how it worked. 

R: So you only had the really expensive ones or the ones who did not provide any service? 

I: Yes, let’s call it the really shitty ones. I had to create something in the middle. I had to 

create something that they can afford. It is decent to live in. It is clean. So when I started this I 

wanted to provide a solution for people. In the beginning I could only pay the rent with the 

money I earned. I started this, the reason to save the money for the rent and provide the 

service. I did not know anything about it. I was in zero knowledge on how to do it. I started 

from zero, of course there were a lot of problems. I had to learn from my mistakes. Some 

problems I did not know from happening. One by one I managed to solve most of them. Then 

I realised that it can be a business and not just a thing to pay the rent for me. From there I 

started to take another point of view: I need to develop it to make it into a business. Not just a 

homestay. From that time, every moment and every day I try to develop every apartment. 

How can we make it better and more suitable for the people who are renting. That is how it 
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started and that is how I became an entrepreneur. From that time, I am trying to discover 

everything on my own, I do not need help from anyone. I started from zero and did not know 

anything about that. 

R: Then I will go to the first subject. From the diversified network. What an entrepreneur 

thinks a diversified network is. Which aspects do you think that falls underneath a diversified 

network? 

I: I see. I think it is about being connected online if I am not mistaking right?  

R: No. I mean with network: the people that you know and all the people that you know is 

your whole network. 

I: Okay. For me, I had to get some help from people and the network. In the beginning it was 

a tiny network. I did not know anyone in this country in the beginning. But the type of 

business that I am running, I meet a lot of people. Especially people that stay in more places 

and they keep changing. I meet ton and tons of people. Now even yesterday I was counting 

that one apartment that I stayed in for 2 years how many people came there. How many 

people I met in that apartment. Yesterday I was counting them. It was 54 people who changed 

during 2 year. 54 people from different countries, cultures, aspects. Everything is different 

about them. So to keep connected with the people, you always need to be close and try to get 

benefits from them as much as you can. Each one has his own field, Each one understands and 

knows his field, maybe he has a knowledge that you do not have. You always should try to 

get new knowledge from that person. This is from one side. The other side, maybe he will 

open a new network for you that is hard to reach. Of course you can see some people: You 

cannot benefit from him, he cannot benefit from you, just stay there. But other people, they 

open more networks than I even expected. They brought another business for me, another 

successful people to me. Some were even competitors and now they are one of my best 

friends. To get the networks, it is tricky. You need to work with them, need to be close to 

them. Not everyone will give his network or open his network for you. Of course I was trying 

even to always provide them great service to let them be happy. To let them open their 

network without asking. For example, I had an Italian guy and he was happy with everything. 

He told his company, he was there for an internship, he told his company about me. He is 

doing this and providing good service, because this company gets a new intern every few 

months. they bring people from Italy for an internship every 3 months. He was my contact in 
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the company. Since that time, every intern comes to my place, because the guy thought I was 

providing good service. Of course, it opens more business, more network. People who know 

you and there will be more people to know you. They can open for you an opportunity to meet 

an investor and he can help you a lot moneywise.  

R: Which aspects of a diversified network is most important? Like, which kind of people? 

I: It is hard to answer this one. Each aspect is important. You cannot ignore some aspects. 

Even sometimes you think that some part of your network is not important but no. You 

discover later that it was important. In fact, in small business every piece counts. But I think it 

is all together. But maybe one of the important once: If someone can open you the part of 

investing. If you find any investor who would be interested, this is a huge step. It will open 

more and more opportunities for you. But other than this, is a bit tricky. You need everyone 

and every network. 

R: I have some aspects from the literature and from popular websites. I want to ask you if you 

also agree with this kind of diversified network aspects. 

I: Okay. 

R: One of them is functional background. Do you think it is important to have a lot of 

different functional background in your network? 

I: Yes, it would help you a lot. 

R: The other ones are: Expertise, skills and talents 

I: Of course. With the expertise you will have the knowledge of people who tried their 

success. They know a lot of things. They can guide you easily to not fall into this digits or 

these problems. 

R: The last one is experience in certain industries and that is very divers. That you have 

people with low experience and people who have high experience in your network. 

I: Yes. I have this a lot. I have people that do not know anything about anything and I have 

people that know a lot. 
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R: And that is important for your network? 

I: Yes. You will never know what they can bring. Sometimes they will give you inspiration. 

How much network you have and how much knowledge you have, some people are still 

floating in the work. Sometimes they can give you inspiration about something. 

R: How does your network scores on the basis of diversity at the moment? 

I: I did not get the question. 

R: How does your network score on diversity at this moment? 

I: Score? 

R: Yes. How divers is your network at this moment? 

I: It is pretty good so far. But I need to work more on it, I need some more. But so far it is 

fine. 

R: What would you like to change from your network?  

I: It is not about change. I am looking more for business. In this part I am trying to have more 

connections with investors. But so far, the knowledge I have is fine. I need to explore more in 

the tourism part, like the companies and hotels. They need hotel apartments. The companies 

that bring tourists. These parts, I did not go there yet. I need to explore more about that. About 

the other parts of the business life is fine. All is good, I have enough network to survive and 

work in a good way. Only in this part I need to go deeper. 

R: Do you have a virtual image of your network or is it all in your head? 

I: Do I have what? 

R: A visual image in your network. Do you wrote it down somewhere or something? 

I: No, so far it is in my head.  

R: Alright. What do you think that is the influence of strong relationships compared to weak 

relationships? 
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I: Of course there is a big difference between the strong and weak relationships. When you 

have a strong relationship it would be easier to influence people. They are close to you and 

they will listen. They will understand, they will not leave you. But when it is a weak relation, 

it is a big difference. You need to explain and understand why. With a strong relation it would 

be easier. 

R: So you would use your strong relationships more than weak relations? 

I: And if the weak relationship, if it is important to me, I will make it strong. 

R: Alright. Would you use strong relationship faster than a weak relationship? 

I: Yes, because this strong relationship has been a while developing it. It did not become by 

one day, it is stronger. If you reach the moment that you have passed a lot of things, then you 

can ask everything and anything in a fast way. That is why you go to the strong relationships, 

you are developing it. 

R: Then I will go to the second subject, about the actions to diversify your network. Have you 

undertaken any actions to diversify your network? 

I: I do not know if I took real actions. Normally I try to get close to the people. I try to find 

what their interest is and I try to make it our interest. Getting close to them, and that is how it 

works usually for me. 

R: Which skills are needed to diversify your network? 

I: It is about personality. It is about appearance, it is about body language. It is about how to 

talk to them. About how to make them feel save and that you are not here to do something 

wrong. You are just here to be friends with them. There will be always benefits for you and 

him. He should see that you are successful from your appearance and the way you are talking. 

He should see and trust you about this. Without opening any subject business related. Just 

talking about yourself or normal life. It is about appearance and body language for me. 

R: When you are networking, do you first decide what your goals are from this relation or do 

you just see what happens. You will never know what he will bring. 
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I: It depends. There are some people who you already know what you want from them. Some 

people you know. You just go there and you may not know what they will bring. It depends 

on the person and the network you are going to. Some of them you have a specific goal, 

sometimes you have to be open and see what they bring. You should be open sometimes. Not 

everyone you would expect that they would give you this, gives you this. You need to work 

on both sides. Sometimes some people will surprise you what they will bring. You will never 

thought that they will bring you that. You did not thought they were capable for this. 

R: Then I have some actions from the literature. The first one are goal-directed networking 

actions. These actions are based on that you already know what you want from certain 

relations. I want to ask if you have done these. The first one is inviting for meetings.  

I: Inviting? 

R: Yes so for your own meetings inviting some relations to join. 

I: Yes, I have done that before. 

R: And having business talks to diversify your network? 

I: I also had this before. We had some issues in one building. I had to invite some people for a 

meeting to discuss how we can solve this and why this is happening. I did that a lot of times. 

Sometimes we want to take new opportunities. I was inviting people, because they know stuff 

in certain areas. I wanted to hear from them. 

R: So you also did it to diversify your network? 

I: Yes. 

R: Some others are going out for dinner or entertainment with relationships. 

I: Some of them, but not always. Most of them not. Most of them will be informal but not 

entertainment. Like 20% yes. You have to go out for dinner or party. Most of the people you 

will keep it informal. 

R: Have you ever gone to an event, let me rephrase that one. Have you ever travelled together 

with a relationship to work or an event to diversify your network? 



144 
 

I: So far not yet. 

R: Have you ever made use of the network from your closest relationships? 

I: Yes, a lot. 

R: Can you give an example? 

I: For example, I have a friend. He has a company and he knows all the procedures to open a 

company. I relied on him in a lot of things. How to open a company, what to do, where to go, 

what to pay, how we do this and that. He always were there. Another guy, I relied to him 

when I did my first visa in here. When I decided to start this business in here, I needed a visa 

for this. I relied on him to get me a visa, of course I paid for it. But he is the one who did it. 

He is a close friend as well.  

R: Okay. Because you are not from Dubai? 

I: originally and locally I am not from Dubai. 

R: Then I have some actions from effectual networking. This kind of networking: Then you 

do not know which kind of relationships you want. You are just trying to diversify your 

network by going to strangers. The first one is: have you ever gone to events to diversify your 

network? 

I: Yes, a couple of times. 

R: And which kind of events were that? 

I: One of them for the property. One of them for the tourism 

R: And have you ever participated in associations? Like hobby or sports associations? 

I: Yes. 

R: And because of that, have you diversified your network. Like, do you know people that 

you would otherwise not have met? 

I: Yes. It will open a big field for you. 
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R: And have you ever done volunteering? 

I: Yes, I did. 

R: And have you met people over there that diversified your network? 

I: Not really.  

R: And when you are on these kind of events or associations, are you then someone who talks 

to strangers and especially strangers where you normally would not talk to? 

I: Not really. 

R: Have you exchanged connections in these events/associations? 

I: Yes. 

R: Have you ever done cold-calling? 

I: Couple of times. 

R: Can you give an example of these cold-calling? 

I: Cold-calling was with owners from the properties. Someone profited me a database with the 

owners numbers and contracts. I was doing some cold-calling with them to offer them to rent 

the properties. This database you usually cannot get. For them, it was cold-calling that nobody 

had the contract. 

R: Alright. And have you used online networking websites? Like LinkedIn? 

I: I do use it, but not that much. I need to go more into the LinkedIn. 

R: And have you stayed in touch with a university? 

I: Not really, no.  

R: The last one is being open for new relationships. With this I mean that if they invite you 

for an event or lunch, are you then someone who would join them? 
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I: Yes, I would. If I can, I would join.  

R: It is like the same as this call, I would say? 

I: Yes. Of course. 

R: Then you already see that you are open for it. 

I: Yes. If I can join: why not. 

R: The next small subject will be about how can you make a stranger into a relationship. Like 

the first step. So on these event, how can you make this strangers to a weak relationship on 

that day. How do you do that? 

I: Okay. First you need to introduce yourself and try to find interesting point for him. Where 

he will be interested in. In which subject. When you have this information, you can play with 

it. You can try to open subjects related to this. If you found your point of interest for him, then 

you started subjects related to that point. For him, it would be interesting to hear you. He will 

feel close to you, because you have the same interests. From there, it is easy to go anywhere. 

From there, now you have his attention, it is easy to go anywhere. It is easy to build a 

relationship that day and that time. Then you have his contacts and then you can arrange 

meetings or you can go out later and make it a strong relationship. It is all about how to find 

his point of interest, where he is interested in. 

R: Are you also someone who checks if he has mutual friends, mutual connections. 

I: See, for us in Dubai it is hard to find people with mutual connections. It is a big place, big 

country. Not really, not usually. Sometimes it comes, sometimes we will open some subjects 

and we will find mutual friends. But I am not someone who is looking for it from the 

beginning. It is hard to find. 

R: Do you consider yourself as a good listener or are you more someone who wants to talk 

more? 

I: For me, it is more listening. 

R: Are you someone who asks open questions during this talk? 
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I: Yes. It will make the other side talk more.  

R: You will more be like a soundboard for the new relations? 

I: Yes, people like this.  

R: Are you also someone who is willing to help a new relationship without thinking about 

your own interest? 

I: Yes. Because you will never know what happens for this in the future. 

R: Are you also someone who would send a follow up email or message after you have met 

someone? 

I: Sometimes. I would not say every time that I do it. But sometimes. 

R: That is probably more about the personality of the new relationship? 

I: Exactly. 

R: You already said, not change but add something to your network. Which actions would 

you undertake to add something to your network? 

I: I need to be more open to that field. I need to go to their events. I need to go to any place 

where they have exhibitions, I need to be there. I need to meet the companies. Now I was 

busy the last 3-4 months. I was not able to be open in that field. Now I will be focussing how 

to reach them, how to be close to them. How to make new networks. 

R: I have a small subject about the advantages of a diversified network. What do you think 

that are the advantages of a diversified network? 

I: It can open the whole world for you. This is simple. 

R: Do you think that, if your network get more divers, that there is a self-reinforcing effect. In 

other words: A diversified network more and more divers, even if you don't do any actions 

extra.  

I: Yes. It will be more divers.  



148 
 

R: For my thesis, I will also make a training about diversifying networks for aspiring 

entrepreneurs. Do you have any tricks or hints how I can set this up? 

I: Can you repeat it again? 

R: I will make a training for aspiring entrepreneurs which actions they can undertake to 

diversify their network.  

I: Like I said before, it is more important to do: First, try to get where you will find them. You 

know where to find them. This is the first point. Second point: How to reach the point of 

interest with them. 

R: So more the social aspects? 

I: Yes. This is how you do it. In a simple 2 step way. 

R: Alright. That were all my questions from this interview. Thank you very much for having 

some time for this interview. 

I: No worries, no worries. 
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Interview 6 

R: Ryan 

I: Interviewee 

R: De introductie, dat ik de Master Entrepreneurship doe, had ik al gedaan. Mijn scriptie gaat 

over het diverser maken van het netwerk en met netwerk bedoel ik: mensen om je heen, je 

relaties. Met name de acties de je onderneemt om je netwerk divers te maken. Dat is het 

tweede onderwerp, het belangrijkste onderwerp. Het eerste onderwerp is wat een entrepreneur 

verstaat onder een divers netwerk. Dan zal ik eerst beginnen met wat algemene vragen. Kan 

jij iets vertellen over jezelf en jouw onderneming? 

I: Ja. Ik ben X en ik ben register accountant. Ik ben directeur, oprichter en groot 

aandeelhouder van Integis. Wij zijn een vrij niche club dat zich bezig houdt met het doen van 

onderzoek naar onregelmatigheden. Met name fraude en integriteitsschending, om het te 

zeggen in een hele korte nutshell. Met 7 mensen en wat ook aardig is. Ik ben eerder directeur 

geweest bij PWC en Earnst and Young op de forensische afdelingen. Daar liepen wij 

voortdurend aan tegen conflict of interest. Dat te maken had met onderzoek waarmee wij in 

aanraking kwamen met partijen die ook door PWC of Earnst and Young werden begeleid. 

Dan kan je die onderzoeken niet goed doen. Dat is de rede dat wij een jaar of 12 op ons zelf 

zijn begonnen. Wij hebben de aandelen bij onszelf in bezit, geen bankleningen. Dat betekent 

dat wij volledig onafhankelijk zijn en geen conflict of interest hebben. 

R: Dat komt zeker doordat dit jullie werk is? 

I: Dat klopt. Het is ons werk om altijd onafhankelijk en onpartijdig te zijn. Dat brengt ons in 

een unieke positie. We hebben ook hele leuke onderzoeken gedaan: Vestia, SNS, KNVB, 

allerlei FIFA omkopingstrajecten. Kijk maar op de website, dan zie je alle zaken. 

R: Ik heb hem inderdaad een keer bekeken. Dan zie je een hele waslijst staan en ook met 

krantenartikelen erbij.  

I: Dat is in een nutshell wat wij doen. 

R: Kan jij iets vertellen over je werkervaring als werknemer? Je zei inderdaad al bij Earnst 

and Young en PWC directeur. 
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I: Wat bedoel je daarmee? 

R: Heb je daarbuiten nog meer werkervaring?  

I: Ja, dat was de kern. Daarvoor heb ik het vak geleerd bij de centrale recherche 

informatiediensten waar ik 4.5 jaar gewerkt heb. Onderdeel van de politie. Een man of 20 

werkzaam op een afdeling, was een soort uitzendbureau voor alle strafrechtelijke onderzoeken 

in Nederland, of zelf het buitenland. Ik ben ook in Curaçao geweest. Waarbij je als accountant 

wordt toegevoegd aan het politieteam. Omdat de gemiddelde politieman, en dat bedoel ik 

buitengewoon positief, niet het verschil tussen debet en credit kent. Vandaar dat wij dan 

onderzoek deden naar verdovende middelen, witwasconstructies, ontvoeringen en moorden. 

Om te kijken of daar financiële motieven achter zaten. Dat heb ik 4.5 jaar gedaan en daarvoor 

een opleiding gehad bij de belastingdienst. Voormalig rijksaccountant. Dat is: rijksaccountant, 

politie, Earnst en Young, PWC. Bij PWC heel kort gezeten, was niet mijn favoriete 

organisatie. Sinds 2006 Integis. 

R: En bij Earnst and Young en PWC was je een directeur van welke afdeling? 

I: Forensische afdeling? 

R: Waarom ben jij gaan ondernemen? 

I: 1: Wij hadden het idee dat wij dat prima konden onderzoeken in een eigen context. De 

belangrijkste reden is dat wij het werk leuk vinden/vonden. Bij dat soort organisaties vooral 

belast wordt met allerlei dingen, die veel minder relevant en interessant zijn. Buiten je 

primaire praktijken. Ik was een manager waar je allerlei dingen moest voldoen. Je moest altijd 

overleg doen: bij de juridisch afdeling, afdeling vaktechniek, afdeling quality and risk 

management. Voordat je iets van de grond hebt ben je tijden verder. Wij zijn hier een heel 

klein clubje. We overleggen 1 keer per maand een ochtend. Voor de rest draaien wij onze 

onderzoeken. Het is met name de ballast van een grote organisatie en voortdurend conflict of 

interest. Dat was de reden om toen deze keuze te maken en de gok te wagen. Dat heeft ons 

geen windeieren gelegd. 

R: Duidelijk. Dan zal ik naar het eerste onderwerp gaan. De diversiteit van het netwerk. 

Welke aspecten vind jij dat onder de diversiteit van een netwerk valt? 
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I: Wij moeten het hebben, dat is het verschil met. Als ik buiten jou focus praat moet je het 

zeggen hoor. Bij PWC en EY hadden we dat merendeel van ons onderzoeken binnen kwamen 

via het netwerk van EY of PWC. Intern kreeg je een telefoontje dat je iets moest doen. Dat 

was 70-80% van de acquisitie. Hier hebben wij dat totaal niet. Wij hebben ontzettend veel 

belang gehecht en doen dat nog steeds, aan een eigen netwerk op basis waarvan je je 

opdrachten kan acquireren. Dat betekent dat hier intern mensen allemaal hun eigen netwerk 

hebben. Dat is al diversiteit. Dat je dus ieder van een eigen invalshoek met een eigen 

persoonlijke historie een eigen netwerk hebt. Daarnaast is het zo dat je moet pochen dat je een 

eigen netwerk hebt dat heel divers is. Als je het dan voor mij bekijkt, wat is mijn netwerk en 

waar haal ik de opdrachten uit? In voormalige opdrachtgevers. Dat is een optie die weer 

doorverwijst naar andere opdrachtgevers. Dan worden we gebeld door een partij die zegt: ik 

heb gehoord van a,b of c dat jullie heel goed werk verrichten. Dat is de ene kant. De andere 

kant is dat wij heel erg graag gebruik maken van doorverwijzers. Dat zijn met name 

advocaten, accountants. Tussenpolen die met heleboel bedrijven in contact komen en als die 

tegen integriteit of fraude kwesties aankomen. Dan denken zij he: ik heb nog een club Integes, 

daar moet je zijn. Daar kan jij je onderzoek kwijt. Dat is dus het 2de. Het 3de is je eigen 

persoonlijke netwerk vanuit waterpolo, vanuit honkbal of vanuit je eigen werkhistorie en etc.. 

Dat is de kern zoals wij en ik het proberen. Iedereen probeert op deze manier zijn eigen 

invulling te geven. Je hebt allerlei vormen van diversiteit binnen je netwerk. Wij hechten 

enorm aan ons netwerk omdat wij alleen maar via ons netwerk aan opdrachten komen. 

R: Ja. Uit de literatuur en de populaire websites kwam aantal aspecten van de diversiteit van 

een netwerk. Dan wil ik kijken of jij hiermee eens bent dat dit onder diversiteit valt. Een 

daarvan is de functionele achtergrond. Dat er heel veel diversiteit in functionele achtergrond, 

dan gaat het om jouw persoonlijke netwerk. 

I: Ja. Dat is een hele algemene term, functionele achtergrond. Ik zal jou een voorbeeld geven 

en dat vind ik dan ook functionele achtergrond. Dan probeer je iedereen netjes te behandelen. 

Bijna nooit nee te zeggen. Dit is ook een leuk initiatief en dan doen wij ook mee. Een 

bijzonderheid dat je dan hebt, je hebt ook diversiteit van je netwerk en qua functie is dat wij 

een keer een sollicitant hebben gehad die zichzelf had aangemeld en hier een keer wilde 

praten. Die werkte binnen overheidsorganisatie, kijken of de private dienstverlening iets voor 

haar was. Heel leuk gesprek gehad, maar toen zei zij toch: ik blijf zitten waar ik zit. Een 

maand later belde haar broer, die bij een advocatenkantoor werkt: Ik heb van mijn zus 
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gehoord dat jullie een heel leuk bedrijf hebben. Ik wil graag onderzoek bij jou sluiten. Het 

zijn allerlei functies die wij dan ook zoeken bij mensen en zo divers mogelijk. Dan maakt het 

niet uit of het een werknemer is of dat het de CEO is.  

R: Ja. Met functionele achtergrond in mijn studie bedoel ik vooral verschillende beroepen.  

I: Iedereen is welkom bij ons. Maar als wij het hebben over doorverwijzers, dat is het 

grootste. Dan heb je het met name over advocaten, accountants, corporate finance 

specialisten. Een beetje in die hoek. Voor de rest mond-tot-mond reclame. Dat is een andere 

functie. 

R: Andere eigenschappen zijn: Expertise, vaardigheden en talenten. 

I: Ja. Maar dat hangt ook weer een beetje samen met die functie. Expertise is accountant, 

advocaten. Meeste krijgen wij terug van ervaren mensen. Er zijn ook minder ervaren mensen 

die in dat soort trajecten opdrachten voor ons genereren of ons aanbevelen. Daar zit ook een 

diversiteit in. Ik zie het altijd een beetje als een matrix, Meer dimensionaal waar wij kunnen 

inprikken. Wij zijn soms ook nog wel eens verrast op basis waarvan wij opdrachten krijgen.  

R: Je kan inderdaad niet 1 eigenschap los zien van een ander eigenschap. 

I: Een doorverwijzer, als je het dan over functie en achtergrond hebt. Zit dus deels bij die 

doorverwijzers. Maar het kan ook een beroepsorganisatie zijn. of concullega's. Wij zijn 

onafhankelijk. Wij doen onderzoek in opdracht van, op doorverwijzen van een big 4 kantoor. 

Die wilde het zelf niet doen en heeft doorverwezen naar ons. Een ander, geen big 4 

accountantskantoor, die heeft ook doorverwezen naar ons. Het stuitert alle kanten op wat dat 

betreft. Het zijn toch mensen die doorverwijzen. 

R: En hoe scoort jouw netwerk op basis van diversiteit. 

I: Dat kan jijzelf wel invullen.  

R: Dan met name met andere ondernemers in jouw branche. Er zijn waarschijnlijk niet heel 

veel ondernemers die hetzelfde doen. 

I: Er zijn heel weinig bedrijven die je kan vergelijken met wat wij doen. In ieder geval op 

deze schaal. Wij beperken ons echt heel erg op de forensische dienstverlening. Allerlei andere 
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partijen doen er andere dingen bij. Denk ik dat wij best wel een heel breed netwerk hebben. 

Dat ik ook een vrij breed netwerk heb doordat ik een jaar of 30 in deze wereld heb 

rondgelopen en doordat ikzelf uit de sportwereld kom en daar ook veel mensen ken. 

R: Met diversiteit bedoel ik dan ook met die aspecten. Dat je ook mensen kent die in hele 

andere sectoren zit dan dit. 

I: Mijn persoonlijke netwerk bestaat voor een groot gedeelte uit de sportwereld en die heeft 

niks met mijn sector te maken. Zitten wel doorverwijzers bij maar zijn wel echt mensen van 

andere sectoren. 

R: En heb jij je eigen netwerk in kaart in visueel beeld? Dat je het hebt opgeschreven of zit 

het echt in je hoofd? 

I: Dat is iets waar ik achteraf spijt van heb. Dat wil ik iedereen van harte aanbevelen. Vanaf 

de eerste dag dat je werkt, dat geldt ook voor jou en volgens mij heb ik het ook wel eens 

gezegd in college, dat je vanaf dag 1 ervoor zorgen dat je een kaartenbakje maakt ofzo. Dat je 

perfect neerzet met wie je contact hebt, met wie je contact heb gehad en wat de achterliggende 

gedachtes daar achter liggen. Dat je dat bijhoudt. Dat heb ik nooit gedaan en dat doe ik nog 

steeds. Dat zit een klein beetje in mijn hoofd.  

R: Ik heb dat zelf ook nog nooit gedaan. Maar nu denk ik wel is: sommige mensen ben je hun 

naam gewoon vergeten van 5 jaar geleden en die heb je toen maar 2 keer gezien. 

I: Ja. En soms ken je hen wel eens gebruiken. Ik ben er misschien te lui voor, betere term is 

misschien te makkelijk in. Ik vind dat je bijna verplicht bent om dat voor jezelf bij te houden. 

Het heeft heel veel toegevoegde waarde om dat in kaart te brengen. Profiteren. Tuurlijk heb ik 

een mailbox met al mijn contacten. Links of rechts erin staan. Het zou erg goed zijn om dat 

eens een keertje bij te houden en eens in de zoveel tijd te actualiseren. 

R: Ja. Ik denk dat het ook interessant is om te zien, wie je nou kent. 

I: Ja. Ontzettend interessant. Soms komt er weleens weer iemand langs en dan denk je: he. 

Die zie je in een mailtje tevoorschijn komen en dat zeg je tegen jezelf: Die moet ik weer eens 

een keertje uitnodigen voor een hapje eten of koffie. Dat doe ik niet structureel, maar dat zou 

wel moeten. 
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R: Bij een andere schoolopdracht had ik toevallig wel dat ik een oud-collega van RSM contact 

had opgenomen terwijl ik die 5 jaar niet had gezien. Die vond dat helemaal geweldig. Die 

werkt nu bij de Rabobank en die mag haar eigen tijd inplannen wanneer zij werkt. Ze moet 

gewoon 36 uur per week werken en dat is het. Toen zei zij: oké, dan kom ik wel naar de UvA. 

Want zij had helemaal nooit op de UvA of VU gezeten en vond het leuk om het daar allemaal 

te zien. Wat is het verschil in invloed tussen sterke en zwakke relaties volgens jou? 

I: Bij ons dienstverlening, bij ons netwerk niet echt. Omdat wij doorverwijzingen krijgen van 

sterke relaties maar ook van zwakke relaties. Van mensen die ons 1 keer hebben gehoord of 1 

keer de hand heb gedrukt. Het is voor onszelf heel prettig om een netwerk te hebben met een 

aantal mensen die je goed kent. Je hebt weleens klankboorden, niet met je beroepsgenoten 

maar met anderen, omdat je wil weten hoe het in de wereld in elkaar inzit. Hoe mensen er 

insteken. Ik denk zelf dat wij het grootste gedeelte een ver netwerk hebben. Daarnaast zit een 

behoorlijk grote groep, vele tientallen denk ik, die wel veel dichterbij zitten. Die je wat 

makkelijker kan benaderen. 

R: En doe vertrouw je wat meer? 

I: Daar kan je ook wat meer tegen zeggen en vraag je advies voor. Je kan wat meer zeggen 

wat je allemaal doet. Delen wat je zorgen zijn. Dat is wat kleiner dan de rest maar hij is toch 

wel behoorlijk groot met mensen waarvan je denkt: als je iets hebt dan zoek je die op. 

R: Dan zal ik naar het 2de onderwerp gaan. De acties om het netwerk diverser te maken. Heb 

jij wel eens acties ondernomen om je netwerk diverser te maken? 

I: Ja. Wij schrijven in het algemeen, en geld voor mij ook, artikelen. Die artikelen kunnen 

weer leiden tot extra contacten.  

R: Wat voor artikelen zijn dat? 

I: Opinie artikelen. vakbladen. Ik doe heel veel presentaties op jaarbasis. Voor allerlei partijen 

die vragen of ik een verhaal wil vertellen. Kom is langs om je verhaal te doen. Wij hebben 1 

keer in het jaar in het koetshuis een relatieborrel waarbij al onze contacten, de opdrachtgevers, 

uitnodig om een spreker te horen en een borrel te drinken. 

R: Komen daar ook wel is relaties, vreemden, die eigenlijk nog geen relatie zijn? 
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I: Ja, want wij zeggen altijd: u bent van harte welkom en als u iemand wil meenemen is dat 

goed. Dan zit er 70% bekenden en 30% onbekenden. Dus dat is een beetje het antwoord op 

jouw vraag. 

R: Dat klopt. Welke vaardigheden heb je nodig om je netwerk diverser te maken? 

I: Een beetje initiatief. Beetje durven. Ik vind dat er in de wereld heel veel gunning zit, dat 

moet je eerst even leren. Dan kan je een heleboel mensen benaderen om daar je netwerk van 

te maken. Je moet niet bang zijn om iets aan te gaan. Dan moet je niet bang zijn om te zeggen: 

ik wel best een keer een presentatie bij jouw organisatie houden voor jullie. Dan zijn mensen 

heel vaak verrast door, terwijl wij weer een stukje marketing of netwerk overleggen. Noem 

het maar kort assertiviteit. Je moet een beetje assertief zijn om dat te realiseren. Als je stil in 

een hoekje gaat zitten, gebeurt er niks. Sommige mensen hebben dat en ik heb het in de loop 

der tijd een beetje moeten leren. 

R: Ik merkte ook dat met de interviews vinden. Op het begin ging dat wat lastiger. Ik kende 

maar een paar ondernemers waarvan ik verwachte dat zij een divers netwerk hadden. Maar als 

je assertief gaat vragen aan mensen of zij die ondernemers kennen en zo door. 

I: Heel veel mensen willen uiteindelijk meehelpen. 

R: Ik moest er 8 hebben en opeens was het van: Ik moet nu geen mensen meer vragen want ik 

heb er nu al 9. Dat is wel goed. Op het begin komt het niet van de grond maar na een tijdje. 

I: Ja leuk is dat. Dat klopt. 

R: In mijn onderzoek zijn er 2 soorten vormen van netwerken. 1 is goal-directed en de andere 

is effectual. Goal-directed networking is dat je al weet wat voor type relatie wilt krijgen. Je 

weet niet letterlijk wie de persoon is maar je weet wel wie je ongeveer nodig heb. Een aantal 

aspecten uit de literatuur en populaire websites heb ik hiervan gevonden. Dan wil ik kijken of 

jij hiermee eens bent. Dat jij die acties doet. Contracten aangaan om je netwerk diverser te 

maken. 

I: Nee. 

R: Uitnodigen voor meetings. 
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I: Ja. 

R: Zakelijke gesprekken voeren. 

I: Ja. 

R: En is dit om je netwerk diverser te maken of alleen breder? 

I: Breder en diverser, hangt van de keer af. Ik ben niet bewust bezig: het moet breder of 

diverser. Maar op het moment dat een aantrekkelijke propositie is, maak ik dat onderscheid 

niet. Maar ik ga het gesprek wel aan. 

R: Uit eten nemen/uit voor entertainment. 

I: Ja. Uit voor entertainment niet, wel een hapje eten. 

R: Cadeaus geven? 

I: Nee. 

R: Dat heeft zeker met integriteit te maken? 

I: Ja. 

R: Samen reizen naar events/werk? 

I: Nee. incidenteel maar bij voorkeur niet. Wij hebben ooit 10 jaar geleden bij Sail een boot 

gehuurd en aantal gasten uitgenodigd van opdrachtgevers en doorverwijzers. En de 

relatieborrel hier. Dat zijn de enige keren dat ik mensen uitnodig. Events dus niet of 

nauwelijks. Wat wel heel aardig is om hier aan toe te voegen is dat ik bewust niet op LinkedIn 

zit en niet op Facebook. Je zal mij op social media helemaal nergens aantreffen. Dat is bewust 

gekozen omdat ik een hele onafhankelijke, onpartijdige positie wil innemen. Vanuit mijn 

netwerk gedachte diversiteit is het dus niet zo dat ik die instrumenten gebruik voor het 

vergroten van mijn netwerk of het onderhouden van mijn netwerk. Daar ben ik volgens mij 

vrij uniek in. 

R: Ja, volgens mij ook. 
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I: Heleboel mensen gebruiken het ook als een netwerk tool. Ik doe dat niet. Sommige 

collega's hebben dat wel, maar ik zit niet op Facebook of LinkedIn. Je zal mij nergens tegen 

komen. 

R: Toen ik jou wilde contacten, kon ik het ook niet vinden. Toen heb ik aan Joost gevraagd: 

heb jij X’s email nog? Ja die heb ik. Toen heb ik uitgelegd wat ik ging doen. De laatste is: 

gebruik maken van het netwerk van sterke relaties. Is dat iets wat jij doet? 

I: Ja. Want een advocatenkantoor waar ik goede banden mee heb, organiseert een evenement. 

Een symposium. Daar wordt ik dan weer gevraagd als spreker. Daarmee kom ik in 1 keer in 

het netwerk van die relatie.  

R: Dan kom je meteen op de voorgrond. 

I: Ja. Dan kent iedereen ons verhaal. Voor ons werkt dat goud. Ontzettend veel invloed erop. 

R: En dan het effectual networking. Ik denk dat jij meer daaraan doet. 

I: En dat is? 

R: Dat is dat je wel naar dit soort evenementen gaat, dat je niet precies weet wat je eruit haalt, 

maar je gaat erheen wel met doelstelling om je netwerk diverser te maken maar voor de rest 

zie je het wel. 

I: Breder en diverser en afhankelijk hoe het gaat komt er wel is iets uit. Soms komt er direct 

iets uit en soms pas na 2 jaar, ook dat kan. Omdat wij diensten verrichten waar de 

buitenwereld niet altijd mee te maken heeft. Maar als er een integriteitskwestie is, kunnen zij 

bij ons komen. Dat kan morgen zijn, maar dat kan ook na 3 jaar zijn. Dat blijft wel altijd het 

levendig houden van je netwerk en je contacten. 

R: Het is meer netwerken onder onzekerheid. Zo wordt het ook genoemd in de literatuur. Ben 

jij iemand die naar evenementen zelf gaat om je netwerk diverser te maken? 

I: Dat is een beetje een ongelukkige vraagstelling. Ik krijg uitnodigingen voor evenementen 

en daar schrijf ik mij op in. 

R: Dat is inderdaad de tweede vraag. 
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I: Ik schrijf mij in als het onderwerp aantrekkelijk is, dat is 1. Als de andere partij 

aantrekkelijk is en dat ik denk dat de mensen die daar zijn toegevoegde waarde hebben.  

R: Maar vroeger toen je nog geen eigen bedrijf had. Ben jij toen wel eens naar evenementen 

gegaan om je netwerk diverser te maken? 

I: Ook wel. Maar met name vaktechnisch gericht. Allerlei beroepsorganisaties. Die 

organiseren evenementen en dan ging je daarheen. Nu is dat een stuk breder dan het vroeger 

was. 

R: Maar dan ging je meer voor de informatie dan voor het netwerk? 

I: Ja, meer voor de informatie. Vroeger was het netwerk, toen ik bij EY en PWC zat, was het 

minder belangrijk dan dat het nu is. Ik besteed er sowieso nu bewuster aandacht aan. 

R: Die andere is: participeren in associaties. Je gaf al sport aan. 

I: Sportlid. Ik ben bestuurslid geweest van Kinheim jarenlang. Voor de rest bij organisaties 

niet zo gek veel. Heleboel mensen in mijn omgeving doen dat wel. Ook met de gedachte om 

een netwerk te creëren. Ik doe dat bewust niet. Op het moment dat ik met een bepaalde 

beroepssoort of partij wordt geassocieerd, is dat nadelig voor mijn dienstverlening. Ik zit in 

een groepje bij de NBA. Daar heb ik dus altijd probleem om onpartijdig en onafhankelijk op 

te treden indien de rol van NBA ter discussie komt. Ik probeer voor mijzelf zo een 

onafhankelijk mogelijke positie te creëren. 

R: Bijna 100% proberen te bereiken? 

I: Ja. Niet op Facebook en niet met contacten. Wij hebben, dat is een andere vraag die jij net 

stelde, wij sluiten nooit contracten met partijen. Contracten sluiten met partijen zorgt meteen 

voor een inbreuk op je onafhankelijkheid met die partijen. 

R: Hoe gaat dat dan precies? 

I: Voor opdrachten sluiten wij wel contracten. Maar geen samenwerkingscontracten. 

R: Die doorverwijzers hebben dus geen contract? 
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I: Klopt. Wij sluiten contracten met niemand. Dus ook geen prefer supply contracten of dat 

soort projecten, wordt vanuit het netwerk gedaan. 

R: Maar krijgen die doorverwijzers op een andere manier een beloning? Of is het puur op 

relatie? 

I: Ja. Wat er aan de hand is dat een goede doorverwijzer, een goede 

advocaat/accountant/corporate finance. Die wordt ingehuurd door een bedrijf en op het 

moment dat er een integriteit of fraude kwestie voorkomt, is het zo dat de goede 

dienstverlener altijd doorverwijst naar een ander. Daar hoeven zij niks voor terug te hebben. 

Uiteindelijk is het ook zo dat wij die andere partijen weer nodig hebben. Daardoor weet je 

elkaar altijd weer te vinden.  

R: Voor die doorverwijzers is het zo dat zij hierdoor hun werk goed doen en voor hun naam. 

I: Het is goed voor hun cliënt en als het goed is voor hun cliënt is, is het goed voor henzelf. En 

op het moment dat zich goed doet, dan komt er wel is een keer een doorverwijzing naar een 

advocaat of richting de accountant. Doen zoals het hoort in deze wereld. 

R: En van honkbal, heb jij daar relaties aan over gehouden die jij ook gebruikt tijdens het 

werk?  

I: Wij hebben daaruit opdrachten binnen gekregen. Niet de grootste, maar enkele. Met enkele 

kan jij ook weer verder. Dan krijg je weer een eigen netwerk. Ook daar zit een accountant, 

daar zit de advocaat, daar zitten deurwaardes. Dus uiteindelijk is dat ook. Er is niks mis mee 

om dat soort mensen te kennen en ook die praten het weer door. Dat is ook onze visie zoals 

wij het neerzetten. 

R: En heb jij ook wel eens vrijwilligerswerk gedaan? 

I: Bestuurslid, voorzitter. Een jaar of 19.  

R: Ja duidelijk. Indien jij op de honkbal bent of op evenementen waarvoor jij bent 

uitgenodigd, ben jij dan iemand die met vreemden gaat praten die veel anders zijn dan jij of 

waar je normaal niet mee zou praten? 
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I: Dat vind ik een hele leuke vraag. Dat gebeurd wel is. Maar als ik merk dat iemand helemaal 

in mijn pulletje valt, ga ik gauw naar iemand anders.  

R: Dat zit denk ik wel in de menselijke aard. 

I: Ja. Je moet het ook wel een beetje leuk zijn. Contact moet leuk zijn. Ik ga niet allerlei 

activiteit doen met mensen waarvan ik denk: dat is niet zo heel erg interessant. 

R: Ja. Dan gaan wij naar de volgende. Ben jij iemand die connecties uitwisselt. 

I: Ja. Ik breng graag mensen met elkaar in contact. Dat is ook weer iets dat ten goede komt 

aan degene die dat doet. Dan kan je een driehoeksverhouding kan realiseren. Op het moment 

dat ik iemand ken en ik denk dat hij vooral in contact moet komen met iemand anders die ik 

ken, straalt dat ook weer op mij af. Dat moet je altijd doen. Heel belangrijk. 

R: Ja. Ben jij iemand die aan cold calling doet? 

I: Nee. Past niet bij onze dienstverlening en ik heb er een enorme hekel aan. 

R: Ik weet dan dat jij in contact met de universiteit, tenminste was. Ben jij dat nog steeds? 

I: Ja, nog steeds. Nog steeds de intro. Nog steeds de eerste groep. 

R: Volgens mij is dat ook wel het leukst. 

I: Ja. Hartstikke leuk is dat. Dat doe ik in Amsterdam, daar doe ik BAC. Dat is een prima vak. 

Ik heb ooit gezegd: ik vind het leuk om met jonge mensen om te gaan. Zij hebben een 

toegevoegde waarde aan je eigen visie. Dat doe ik nog steeds zo. Dat doe ik nog steeds graag. 

R: En zorgen zij er ook voor dat jij een diverser netwerk hebt? 

I: Ik heb nog wel eens gedacht om alle oud studenten hier uit te nodigen en een mooi seminar 

over fraude te doen. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan en misschien dat dat nog wel eens 

gaat gebeuren. Van de studenten die ik doe, maak ik geen gebruik. Van degene die ik les heb 

gegeven, maak ik geen gebruik van in mijn netwerk. Wel van mensen die ik ken van 

Nyenrode.  

R: Gebruik je wel het netwerk van de universiteit? 
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I: Dat wel. Soms kan ik nog wel eens vragen via via via, hoe zij mij verder kunnen helpen. 

R: Uit de literatuur kwam ook uit dat in contact blijven met de universiteit heel erg kan helpen 

met je netwerk. 

I: Ja. Altijd goed. 

R: Jij gaf al aan dat jij open bent voor relaties om in te gaan op lunches/evenementen indien 

het jou past. Dan nog een klein onderwerp hoe jij zorgt dat de relaties ontstaan. Dat iemand 

van een wildvreemde tot een zwakke relatie wordt. De eerste ontmoeting. Ben jij iemand die 

vooral zelf het woord heeft of ben jij iemand die vooral luistert?  

I: Dat moet jij aan mijn vrouw vragen. Nee, ik ben vooral iemand die veel zelf het woord 

heeft. 

R: Dat is wel grappig, dit is mijn 6de interview en de meeste willen vooral het woord hebben.  

I: Daar komt ook bij dat als het over zakelijke dingen gaat, en dat bedoel ik niet arrogant maar 

dat is een beetje de praktijk, dat wij een dienstverlening hebben die mensen altijd wel heel 

interessant vinden. Met voorbeelden en dergelijken. Dan vragen ze hoe het zit en hoe het 

werkt.  

R: De verwachting van de ander is waarschijnlijk ook dat jij veel praat. 

I: Ja. 

R: Ben jij iemand die echt goed luistert naar iemand en te achterhalen wat zijn 

expertise/motivatie is? 

I: Ik hoop het wel. 

R: Ben jij ook iemand die kijkt of je gezamenlijke connecties hebt? 

I: Ja. Niet alleen connecties. Ook gezamenlijke belangen en connecties. Buitengewoon 

interessant vind ik dat. Dat is dan ook weer de klik. Als je dat niet hebt hoeft dat niet per se te 

zeggen dat je niet klikt, maar het is wel altijd een hele goede opening om te kijken of je met 

elkaar verder kan. 
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R: Ja. ben jij iemand die open vragen stelt?  

I: Ja. En gesloten. Beide. Ik ben niet zo een voorstander van ongelovige ouwehoer verhalen. 

Dat kan je soms voorkomen door gesloten vragen te stellen. 

R: Bij sommige mensen wel ja. Ben jij iemand die interesse toont in nieuwe relatie zonder aan 

je eigen interesse te denken. 

I: Ja. Absoluut. Ik ken een paar mensen die zie je ook, die zijn ontzettend leuk en aardig. Die 

probeer ik te helpen zonder dat dat zakelijk relevant voor mij is. 

R: Ben jij iemand die een mail of bericht stuurt nadat je net iemand hebt ontmoet? 

I: in 30-40% van de gevallen. Dan stuur ik een mailtje met: hier heb jij mijn gegevens en bla 

bla bla. Dan hoop je binnenkort weer te zien. 30% denk ik eigenlijk. 

R: Om welke reden doe jij dat wel bij die 30%? 

I: Omdat een aantal mensen misschien wat minder toegevoegde waarde voor mij hebben. Dat 

soort dingen heb ik vaak afgesproken van tevoren. Zullen we een keertje afspreken. Dat 

bevestig je in de vorm van een mail. 

R: Wat zou jij momenteel willen veranderen aan jouw netwerk indien jij iets wilt veranderen? 

I: Als ik iets zou willen veranderen, had ik dat al gedaan. Het is niet zo dat ik denk: ik zit 

helemaal verkeerd. Als je iets verkeerd had gedaan, had je dat al lang en breed moeten 

onderkennen. Ik moet zeggen, dat klop ik af, dat mijn netwerk en het netwerk wat wij hebben 

ervoor zorgt dat wij met zijn allen heel dik en vet al jaren in het werk zitten. Dat is met name 

van ons netwerk bejegen en behandelen. Doordat het zo goed gaat, is het niet echt 

noodzakelijk om dat aan te passen. 

R: Dat is waarschijnlijk vooral met beginnende ondernemers? 

I: Ja. 

R: En dan heb ik nog een deelonderwerp. Voordelen van een divers netwerk.  
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I: Je kan overal je expertise vandaan halen. Dat je nooit opzoek moet naar mensen die ergens 

iets van af weten. Dat is echt de kern. Het gaat er niet om wat je kunt, maar het gaat erom wie 

je kent. Dat is ontzettend belangrijk. Als je een heel divers netwerk hebt, dat betekent dus dat 

je weet dat je met elk soort probleem bij iemand terecht kan.  

R: Denk jij dat er ook een self-reïnforcing effect is van een netwerk? 

I: Daar bedoel jij mee? 

R: Daar bedoel ik mee te zeggen: als jij een divers netwerk hebt, dan zorgt dat netwerk ervoor 

dat het nog diverser wordt automatisch. 

I: Ja. Dat zijn de puzzelstukjes die in elkaar passen. Het heeft een soort van 

kerstboomwerking, absoluut. Daar kan ik ook voorbeelden van noemen. 

R: En waar is daar dan een voorbeeld van? 

I: Als je dus meneer a kent, dat is een concullega. Met die concullega, die werkt samen met 

een psycholoog. Vervolgens kom je met zo een psycholoog in aanraking. Rechtspsycholoog. 

Die rechtspsycholoog werkt voor een buitenlandse organisatie en die zegt: ik zal je daar eens 

introduceren. Zo heb jij die kerstboom in 1 keer rond in een paar stappen. Enorm veel 

diversiteit in je netwerk kan jij dan genereren. Dat gebeurt heel vaak. Dat probeer ik ook heel 

vaak voor andere mensen te introduceren. Zo ontwikkel je jezelf. 

R: Voor mijn scriptie ga ik ook een training houden voor mensen die entrepreneur willen 

worden, in het Engels aspiring entrepreneurs. Voor deze training ga ik dus die acties 

onderzoeken om je netwerk diverser te maken. Heb jij tips voor zo een training? Het zal 

ongeveer een uurtje duren, die training. Het zal niet te lang zijn. 

I: En die ga jij geven? 

R: Ja. 

I: En die geef jij aan mensen die? 

R: Die van plan zijn om ondernemer te worden of al beginnend ondernemer zijn. Een van de 

twee. 
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I: Dan moet je even je bevindingen uit jouw verhaal gaan delen. Wat ik nog meer als tip heb: 

dan zou jij aan die mensen moeten vragen, gewoon de openingsvraag: hoe denk jij een 

netwerk te bouwen op basis van jouw onderneming op een gezonde wijze kan opstarten en 

draaiend te houden. Ik ben heel benieuwd of daar creatieve ideeën uitkomen. Er zijn allerlei 

netwerk groepjes en dergelijke, ik ben er niet zo een voorstander van. Het gaat vooral om 

persoonlijke benadering. Misschien is dat wat je in een dergelijke training moet benadrukken. 

Dat je niet lid moet worden van dit en dit en dan denkt dat het vanzelf goed komt. Het is echt 

een ding om te doen. 

R: En communicatie vaardigheden waarschijnlijk? 

I: En bewust worden hoe je ermee omgaat. Transparantie. Je hoeft niet feestjes en partijtjes 

met kaarten. Ik heb een ontzettende hekel aan mensen die met kaartjes strooien. Dat is een 

irritatie, daar gaat het bij mij niet om. Sommige mensen vinden dat wel interessant. Het ligt 

ook aan de doelgroep. 

R: Dan is natuurlijk de vraag of je wel echt een relatie bouwt of gewoon een kaartje geeft. 

J: Ja, precies. Gewoon een kaartje geven. 

R: Dat waren al mijn vragen. 

I: Ja mooi. 
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Interview 7 

R: Ryan 

I: Interviewee 

R: Ook nog voor 12 uur. 

I: Ja. 1 minuut. Ik zit voorlopig in de auto dus wat mij betreft kunnen wij rustig spreken. Ik 

hoop dat het bereik wel goed blijft, dat is het enige waar ik geen vat op heb. 

R: Nee, precies. Dat is inderdaad wel vaker zo met telefoongesprekken of skype interviews. 

I: We gaan het zien. 

R: Ja. Ik ben dus Ryan Heeres. Ik studeer de Master Entrepreneurship op de VU en UvA. Het 

is een mixed master. Voor mijn scriptie ga ik kijken naar de diversiteit van netwerken van 

ondernemers/entrepreneurs. Met name wat voor acties zij doen om hun netwerk diverser te 

maken. Ik zal zo meteen een consent form sturen. Daarin staat dat ik dit opneem en alleen 

gebruik voor mijn studie en dat ik het zal verwijderen nadat ik klaar ben met mijn studie.  

I: Geen probleem. 

R: Er zijn 2 hoofdonderwerpen. 1 daarvan is diversiteit van het netwerk. De andere zijn de 

acties om het netwerk diverser te maken. Ik zal eerst beginnen met wat algemene vragen. Kan 

jij iets vertellen over jezelf en over jouw bedrijf? 

I: Ja, natuurlijk. Dat is een hele algemene vraag waar ik soms heel lang over kan doen. Ga ik 

eerst even over mijzelf beginnen. Ik kom uit de accountancy. Ik heb 12 jaar bij KPMG 

gewerkt in Amstelveen. Daardoor heel veel bedrijven van binnen leren kennen. Als controleur 

en als adviseur. Ik ben in 98 vervolgens voor mijzelf begonnen als 1 van de eerste nieuwe 

lichting ZZP’ers. Interim manager. Altijd zware opdrachten gedaan bij grote corporates. Dan 

moet je denken aan Ahold, Ten Cate. Aantal bedrijven die niet meer bestaan zoals draken 

holding, beursgenoteerd, Igmaccountings en CNU. Allemaal dus in de corporate hoek. Echt 

zware opdrachten die soms wel een jaar tot anderhalf jaar duurden waarmee ik op 

internationale vlak grote deels heb gesloten. Reorganisaties vorm heb gegeven. Dat heb ik 12 

jaar gedaan. Deels door de verhuizing die ik heb gemaakt naar het noorden van het land, naar 
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Drenthe, ben ik mij gaan concentreren op het grotere MKB bedrijf die dezelfde problematiek 

hebben als corporates, maar zich geen full time financieel directeur kunnen veroorloven. Ik 

ben 8 jaar geleden Ficare opgericht met het doel om de MKB bedrijven ook de expertise te 

geven die grote bedrijven in huis hebben maar dan dus op part time basis. Inmiddels zijn wij 

met 4 partners en 3 medewerkers. Een groot aantal ZZP’ers om ons heen om ons bedrijf 

financieel fit te maken, laat ik het zo maar even zeggen. En eigenlijk zijn wij ook een beetje 

een startup. Het vak dat wij uitvoeren is nog niet zo heel bekend. Dus voor mij is netwerken 

heel belangrijk. Onze dienstverlening: Part time financieel directeurschap.  

R: Duidelijk. En waarom ben jij gaan ondernemen? Waarom heb jij besloten om bij KPMG 

weg te gaan en voor jezelf te gaan? 

I: Ja. Goede vraag. Omdat ik bij KPMG in een course lijst zat waarvan je van tevoren al wist 

hoe je carrière verloop was. Ieder jaar, om de 2 jaar promotie. Van junior assistent naar 

senior. Van senior naar controle leider. Van controle leider naar hoofd assistente. Van hoofd 

assistente naar manager etc.. Een veel te grote organisatie waar politiek ook. Speelvelden 

bezig waren die niks te maken hadden met of jij je werk goed uitvoerde of niet. En ja, ik werd 

daar een beetje zat van. Het vak was zelf ook niet meer leuk is geworden, veel omgeeft door 

regelgeving. Ik vind het zelf leuker om een ondernemer te helpen dan steeds omringt te 

worden door regelgeving die door de AFM wordt opgeroepen. Ik weet niet of jij ermee 

bekend bent, maar accountant vak is heel veel regelgeving rondom autoriteit financiële 

markten.  

R: Ik ben ooit zelf begonnen met accountancy, wel al na 5 maanden gestopt. Maar ik weet wel 

een beetje ervan, niet heel veel maar. 

I: Het ligt aan de persoon. Ik ben iemand die het veel leuker vind om te ondernemen dan 

iemand controleren. Als accountant controleer je iemand achteraf, terwijl ik het veel leuker 

vind om in driver seat te zitten. Dat heb ik als eerste gedaan op interim basis, dan ben je een 

eigen baasje. Beste stap die ik ooit heb gemaakt, harstikke leuk om te doen. Moet je ook 

liggen. Dan ben je wel een eenling en moet je ervoor zorgen dat jij nieuwe opdrachten krijgt. 

Dus ook daar is het netwerk heel belangrijk voor. Nu is netwerk helemaal belangrijk, nu 

moeten wij 100% ons eigen klanten te creëren en naamsbekendheid voor ons bedrijf. Een stuk 

vrijheid en een stukje ondernemerschap dat jij niet kan vinden in de accountantswereld. Toch 

traditioneel en ouderwets. 



167 
 

R: Duidelijk. Dan zal ik wel naar het eerste onderwerp gaan. De diversiteit van het netwerk. 

Welke aspecten vind jij dat onder een divers netwerk valt? Dan gaat het met name om de 

relaties. 

I: Ik weet niet wat jij precies bedoelt met diversiteit. Dat vertaal ik als niet een en dezelfde 

doelgroep hebben. Veel soorten ondernemers aan je te verbinden. Even voor jou begrip, ik 

kom uit de zakelijke financiële dienstverlening. Dat betekent dat mijn netwerk natuurlijk 

begonnen is met concullega’s zakelijke dienstverleners. De diversiteit is pas de laatste 8 jaar 

begonnen door zelf heel actief aan het netwerken te gaan. Dus als jij de vraag nog een keer 

wel concretiseren, kan jij hem nog een keer herhalen? 

R: Welke aspecten vind jij dat onder een divers netwerk valt? 

I: De aspecten zouden zijn: Niet een soortige netwerken opbouwen, niet dezelfde branche, 

niet alleen maar zakelijke dienstverleners maar ook ondernemers. Mannen en vrouwen niet te 

vergeten. Het is voor mij moeilijk om concreet te maken. Daar gaan wij langzamerhand 

verder in duiken denk ik. 

R: Dat klopt inderdaad. 

I: Divers betekent met vele bloedgroepen en niet alleen maar met 1 bloedgroep connecties 

hebben.  

R: Ik heb een aantal eigenschappen uit de literatuur en populaire websites gevonden die de 

aspecten uitlegt. Dan wil ik vragen of jij hiermee eens bent dat dit onder een divers netwerk 

valt. De eerste, die had jij al gezegd, dat is functionele achtergrond. Wat voor baan zij hebben. 

I: Ja. Dat is zo. 

R: De andere is expertise. 

I: Ja. Wat vaak hand in hand gaat. Is vaak ook de functie die iemand bekleed. 

R: Dat er ook diversiteit in expertise in zit. Dus van weinig tot hoog en veel verschillende 

expertise, daar gaat het om. 
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I: Eerst begon je over de functie in het bedrijf. Ik wil dat wel koppelen aan expertise. Dat is 

iets waar ik veel mee omga. Dat zijn mensen in de hogere geleden van het bedrijf. Zowel qua 

expertise als opleidingsniveau. Ik heb niks aan mensen, laat ik het maar even oneerbiedig 

zeggen, die op de werkvloer zitten. Die kunnen mij niet voorzien van nieuwe opdrachten. Bij 

mij gaat het hand in hand. Opleiding, expertise en functie. 

R: Dan zal dat ook wel gelden voor vaardigheden en talenten? 

I: Ja. Dat denk ik wel. Het is niet zo dat ik geen connecties heb met lager opgeleiden. Dat is 

het niet. Maar onze dienstverlening bevind zich wel in het hogere kader. Het is niet altijd te 

bevatten wat wij doen en wat onze kenniskunde is met mensen die daar niks mee van doen 

hebben. 

R: Nee, begrijpelijk inderdaad. Ervaringen in verschillende industrieën.  

I: Ja. Dat vind ik zeker belangrijk voor de diversiteit. In onze vakgebied, ik probeer het aan 

ons vak te spiegelen. In ons vakgebied maakt branche specifiek niet zo veel uit. Wij zijn 

financials en kunnen ons overal in schikken. In ieder bedrijfsbranche. Overal wordt geld 

verdient en overal heb je met financieel management te maken. Maar voor ons is het zeer 

belangrijk om een zeer divers netwerk te hebben omdat de kennis en kunde die je in de ene 

branche opdoet, ook gebruik kan worden voor andere branches.  

R: Ja. En je houdt er zeker ook meer opdrachtgevers aan over door de diversiteit in 

industrieën? 

I: Ja. Uiteraard. Het is ook niet zo dat je ergens op zoek bent. Netwerken is ook iets dat niet af 

te dwingen is, maar meer een natuurlijk iets is dat gaat gebeuren. Dan ga je niet met iemand 

niet spreken omdat hij uit de verkeerde branche komt. 

R: Dat komt ook zo een beetje met die acties naar voren. 

I: Okee. Branche specifiek is niet iets waar je op target. 

R: Je zei al dat jij netwerk heel hoog scoort op basis van diversiteit, zeker met industrieën. 

Hoe denk jij dat jouw netwerk scoort t.o.v. andere ondernemers in jouw branche qua 

diversiteit? 
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I: Ik denk erg goed. Erg goed. Waarom zeg ik dat?: We scoren van 0 tot 100 misschien wel 

80. Waarom denk ik dat: Sinds ik ben gaan interimmen in 98 ben ik heel bewust ervan 

geweest, dat het onderhouden van contacten voor mij een belangrijke levensader is. Daar heb 

ik altijd heel veel energie ingestoken. Er zijn ook veel mensen die dat niet doen. Ik merk dat 

dat de vruchten begint af te werpen. 

R: Hoe heb jij je eigen netwerk in kaart? Is dat iets dat jij gewoon in jouw hoofd hebt of is het 

iets dat jij ook opgeschreven hebt? 

I: Het begon uit mijn hoofd en noem het maar even de email bestand. Vervolgens in de loop 

der tijden is LinkedIn een fantastisch mooi middel geworden. Staat misschien wel stipt op 

nummer 1 voor mij. Ik heb een CRM systeem waarin al mijn contacten staan, gerangschikt 

naar opleiding, branche, industrie. Wat voor soort relatie het voor mij is. 

R: Dat hou jij wel goed bij in het systeem? 

I: Ja. 

R: Dat heb ik nog niet gehoord van andere ondernemers, die zeggen dat zij het uit hun hoofd 

doen. 

I: Dat komt doordat het bij ons echt een levensader is. Wij zijn nu met zijn 4en en er staan 

meer dan 3000 connecties in. 

R: En dit is een specifiek CRM systeem? 

I: Nee, niet zozeer speciaal. In dit geval is het teamleader. Hiervoor hebben wij een anders 

CRM systeem gehad dat Excess heet. Ze doen allemaal hetzelfde. Je kan zeer gestructureerd 

en geordend al je connecties bijhouden. Het voordeel is dat hij gekoppeld is aan LinkedIn. 

Heb ik een nieuwe connectie binnen LinkedIn dan kan ik hem meteen toevoegen in mijn 

CRM systeem.  

R: Dat is wel handig. Wat is de invloed volgens jou van sterke relaties t.o.v. zwakke relaties? 

I: In mijn werk gaat het allemaal om vertrouwen. Je bent altijd met het geld van iemand 

anders bezig, zal ik maar even plat zeggen. Zakelijke dienstverlening is iets heel apart. Warme 

contacten weten wat jij in het verleden heb gepresteerd. Misschien bij mezelf of bij een klant 
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of wat dan ook. Die zijn zeer veel waardevoller dan connecties die je wel een keer heb leren 

kennen maar nog niet hebben gezien wat jij kan. Dus warme connecties en hechte connecties 

zijn zeer belangrijk. Daar speelt de gun factor ook een grote rol.  

R: Die zou jij ook anders benaderen dan zwakkere relaties? 

I: Absoluut. Zonder meer. 

R: Dan zal ik naar het 2de onderwerp gaan. Acties om een netwerk meer divers te maken. Kan 

jij voorbeelden geven van acties hoe jij je netwerk diverser heb gemaakt? 

I: Ik vind het moeilijk om te zeggen dat ik bezig ben om mijn netwerk diverser te maken. Het 

is niet iets dat je bewust op die manier doet. Ik kan wel zeggen wat ik doe om mijn netwerk te 

vergroten of versterken. Los van dat ik zeg dat ik een CRM systeem heb dat ik jaarlijks een 

update geef wat ik zowel zakelijk als privé, wat mij is overkomen in positieve zin. Ieder jaar 

ziet mijn netwerk een mailtje van mij tegemoet. Een netwerk bijhouden houdt ook in dat jij 

regelmatig van je moet laten horen. Anders is het geen netwerk meer. Mensen die ik 20 jaar 

geleden heb leren kennen, hoeven geen onderdeel meer te zijn van mijn netwerk, dat het 

verwaterd is. Ik probeer altijd ieder jaar iets van mij te laten horen. Dat is mijn huidige 

netwerk. Wij hebben bijvoorbeeld een netwerk event dat wijzelf organiseren, 2 keer per jaar. 

Dan nodigen wij relaties van ons uit en proberen wij hen in de watten te leggen. Afgelopen 

jaar zijn wij 2 keer naar de Librije geweest en hebben wij een kookworkshop daar gedaan. Dat 

doe jij alleen met warme connecties, in de hoop daar vervolgens een vervolg afspraak te 

krijgen en hen weer jou in contact te brengen met nieuwe mensen. Daar wordt jij netwerk 

weer groter van. Een goed voorbeeld is nu. Voor het gesprek met jou heb ik iemand anders 

leren kennen die via Librije mij is toegestoken. Die leer je kennen omdat degene die ik had 

uitgenodigd dacht: He. Die 2 moeten elkaar leren kennen want zij kunnen elkaar aanvullen op 

zakelijk gebied. Dat doet hij alleen maar omdat hij mij die gun factor geeft. Dat doet hij niet 

omdat ik hem 10 jaar geleden voor het laatst gesproken of ontmoet heb. Dat moet je echt 

actief doen. Ten tweede proberen wij ons bedrijf diverser te maken door met sponsoring en 

events bezig te zijn. Wij doen sponsoring, daardoor krijg je naamsbekendheid en kan je 

makkelijker contact leggen bij business bijeenkomsten en dergelijken. Wij zijn lid van 2 

business clubs. Ik ben lid van 2 vakgroepen, vakidioten die net als ik, bij elkaar brengt. Ik 

geef een masterclass finance voor startups en voor DGA's. Daarmee krijg jij ook 

naamsbekendheid en komen ze naar jouw toe. Dan beginnen ze te weten dat jij ook bestaat in 
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deze zakelijke wereld. Nogmaals, heel veel een op een gesprekken. Dat is misschien nog wel 

het belangrijkst. 

R: Welke vaardigheden zijn nodig om je netwerk diverser te maken? 

I: Luisteren, aller belangrijkste. Dus niet alleen maar signalen afgeven maar vooral luisteren 

naar je gesprekspartner. Actualiteit kennen, met name op zakelijk gebied. Zodat jij een goede 

gesprekspartner bent met wie jij contact hebt. Is denk ik heel belangrijk. Je moet echt op de 

hoogte zijn van de actualiteit en met name op zakelijk gebied. Ik noem maar wat: een bedrijf 

dat failliet gegaan is, een overname die is plaatsgevonden, zulke dingen. Helpt enorm om het 

gesprek aan de gang te houden. Natuurlijk zal je je eigen vakkennis, is erg belangrijk. Dat je 

ook kunt merken dat als iemand signalen afgeeft van: ik heb eigenlijk een vraag stuk. Dat jij 

daar op in kan springen. Dus ze moeten ook zien dat jij deskundig bent. En een heel goed 

inlevingsvermogen. Luisteren en leuke dingen vertellen. Dat is iets waardoor ik goed kan 

netwerken, ik heb zoveel mensen al leren kennen in mijn werkzame leven dat ik mij, niet 

zonder hielen te likken, als een kameleon kan gedragen en met ieder soort gesprekspartner een 

gesprek kan aangaan. 

R: Oké. Duidelijk. Dan heb ik 3 kleine onderwerpen binnen de acties om het diverser te 

maken. Een daarvan is goal-directed networking. Dat is dat jij al weet wat voor doelstellingen 

en wat voor relaties jij wilt bereiken als je gaat netwerken. Daar heb ik een aantal acties 

uitgevonden uit de literatuur en populaire websites. Dan wil ik vragen of jij dit ook heb 

gedaan en of jij hiermee eens bent. Het is gericht op het netwerk diverser te maken. De eerste 

is contracten aangaan om je netwerk diverser te maken. 

I: Nee, daar heb ik geen gevoel bij. Een contract? 

R: Ja, dan gaat het echt om werknemers of zaken relaties die je aan wilt sporen om je netwerk 

diverser te maken. 

I: Misschien is een contract niet helemaal goed, maar een verbintenis waar geen contract aan 

te grondslag ligt wel. Wij zijn een verbintenis aangegaan met hogeschool Windesheim in 

Zwolle. Dat is zeer zeker bedoelt om ons netwerk te verstevigen, ook als aanwas van nieuwe 

bedrijfseconomen op HBO niveau. Dat is er zeker 1, niet een contract in formele zin. Diverse 

lidmaatschappen. Van een aantal business clubs. Dat kan jij ook een contract noemen. Daar 
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zit contributie aan vast. Dat doen wij ook. Die vind ik overigens zeer minder effectief, niet 

meer van deze tijd. 

R: Oké. De volgende is uitnodigen voor meetings, dat jij zaken partners uitnodigt om hen tot 

je netwerk te krijgen en diverser te maken. 

I: Ja. Dat geldt absoluut voor ons. Ik noemde al de Librije. Ik noemde ook al dat wij 

workshops geven. Een collega van mij is nu bezig om een product, dat heet lean management, 

om dat concept heel concreet uit te werken voor zorginstellingen. Daarvoor heeft hij nu 15 

zorginstellingen gevonden die bereid zijn om aan een onderzoek mee te doen die ook 

wederom door de hogeschool Windesheim wordt uitgevoerd. Daarmee proberen wij ook een 

bepaalde binding te krijgen met bedrijven. Dat doen wij heel actief. 

R: Een andere actie is: relaties mee uit eten nemen of mee voor entertainment. 

I: Dat is ook Librije. Dat is zeker entertainment. Kleinschalig doen. Etentjes een op een, nee. 

Soms. Heeft ook te maken met de soort relatie, met wij jij dat doet. Wel, dat is tegenwoordig 

zeer gewoon, zoals ik net heb gedaan. Een etentje kan wel een kopje koffie drinken in een 

restaurant. Dat gebeurt wel regelmatig.  

R: Dat valt er inderdaad ook onder ja. Een andere is cadeaus geven. 

I: Nee. Wederom Librije is ook een cadeau geven maar niet in materiële vorm. Wel flessen 

wijn. 

R: Dat heeft zeker met de integriteit te maken van jullie bedrijf? Dat jullie geen cadeaus 

geven. 

I: Ja. Integriteit. Het gaat ons echt om de relatie en om vertrouwen. Het gaat ons om onze 

eigen deskundigheid en die is niet afkoopbaar met materiële dingen. 

R: Ja. Inderdaad. En een andere is samen reizen naar events of werk. Dus een soort van 

carpoolen dat je relatie leert kennen. 

I: Sommige netwerken die wij hebben, hebben af en toe wel eens speciale daarop gerichte 

events. Het is niet zo dat wij zelf die organiseren maar daar doen wij wel aan mee. Ik kan jou 

2 voorbeelden noemen. Een paar maanden geleden ben ik met, gesponsord door BMW mini, 
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zijn wij met 20 mini's door de regio gereden. Allemaal 4 man in de auto, allemaal 4 

onbekenden voor jou. Het ging echt om netwerken. Dan zit je wel met 3 andere in een auto, je 

bent op elkaar aangewezen en daardoor leer je wel iemand kennen. 

R: Dat klinkt inderdaad als een leuk initiatief. 

I: Datzelfde geld voor de Librije, daar hebben wij 20 man, allemaal uit de bancaire sector, 

hebben wij hen uitgenodigd. Zij leren hen daardoor ook kennen. Ik heb een jaar geleden 

meegedaan aan een zeiltocht. Daar was ik op uitnodiging van iemand anders en ook daar leer 

je, in een boot, 6 ondernemers kennen. Events is zeker een heel goed middel, zonder meer. 

R: Dit ging meer om dat je er samen naar toe gaat. De volgende is wel events. 

I: Samen naar toegaan is het antwoord nee. 

R: Dan zal ik naar het volgende onderwerp gaan. Effectual networking. Dit soort netwerken 

verkrijg je terwijl jij niet weet wat voor doelstellingen jij hebt. Je gaat ergens naartoe en je 

hoopt wel dat je een diverser netwerk krijgt, maar je weet niet welke relaties zal vinden. Een 

daarvan is inderdaad naar die events gaan. De tweede is participeren in associaties. Heb jij dat 

wel eens gedaan? Een hobby of werk associaties. Je gaf wel aan over die vak... 

I: Exact. Dat kan je er wel onder scharen. Ik ben lid van het financieel café IJsselland. Van .... 

Noord-Nederland. Dat zijn 2 clubs die enerzijds vaktechnische bijeenkomsten houden, maar 

ook events. Ik noem het maar een dag met elkaar optrekken. Het is toch het leren kennen van 

anderen. En ook je vakkennis op pijl te houden. 

R: En bij deze associaties wordt je netwerk daadwerkelijk diverser of is het meer een 

uitbreiding van je huidige netwerk? 

I: In dit geval een uitbreiding van het huidige netwerk doordat het vakbroeders zijn. Maar die 

van de mini, waar ik het net over had, is gericht op uitbreiding buiten die vakbroeders om. 

R: Ben jij iemand die wel is vrijwilligerswerk heeft gedaan? 

I Nee. Eerlijk gezegd niet. Niet in de zuivere vorm. Ik doe wel veel gratis. Ik geef wel veel, 

relatief zakelijk, ik geef wel veel adviezen en ongevraagd help ik veel start-ups. Is dat 



174 
 

vrijwilligerswerk? Het is onbetaald, valt niet onder vrijwilligerswerk pur sang. Maar het is 

wel een vorm van gratis dienstverlening, natuurlijk wel om je netwerk te verbreden.  

R: Daar word je netwerk natuurlijk wel diverser door, doordat jij die startups helpt. 

I: Ja. 

R: Duidelijk. Ben jij iemand die als jij naar dit soort evenementen en associaties gaat, dat jij 

snel op vreemden afstapt, waar jij normaal niet op afstapt? Buiten dat van die mini om dat je 

verplicht wordt. 

I: Ja. Dat vind denk ik zeer zeker. Het ijs kan breken. Dan moet daar natuurlijk ook wel de 

entourage voor zijn. Er zijn wel eens bijeenkomsten waarvan ik denk: had ik er maar niet heen 

gegaan. Maar dat is in de regel meer uitzondering dan regelmaat. Meestal kan ik goed het ijs 

breken. 

R: Ja. Ben jij dan ook iemand die connecties wisselt op dit soort evenementen of associaties? 

I: Wat bedoel je daar mee? 

R: Relaties in je netwerk? 

I: Dat ik die meteen aanbied tegen bijna onbekende? 

R: Ja, van: Ik ken wel iemand die jou zou kunnen helpen. 

I: Jawel. Dat is niet meteen na de eerste minuut. Dat is pas nadat je elkaar ietsjes langer 

gesproken hebt. Zeker. Vind ik een belangrijk middel. Het delen van kennis en informatie en 

mensen is een belangrijk onderdeel van netwerken. 

R: Ben jij iemand die aan cold calling doet? 

I: Nee. Doe ik niet. 

R: Jij gaf al aan dat jij LinkedIn heel erg gebruikt om je netwerk divers te houden. Gebruik je 

ook andere online tools, je zei al CRM systemen. 
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I: Dat zijn de 2 die ik gebruik. Eigenlijk niet. Als jij uit jouw onderzoek tips krijgt dan zou ik 

dat interessant vinden. Maar nee, die heb ik niet. Je moet ook uitkijken. Netwerken is op zich 

wel een doel, maar die moet je ook relatief klein houden. Anders ben je aan het schieten met 

hagel. Nogmaals, het heeft heel veel met vertrouwen te maken. Je moet het wel heel gericht 

doen. 

R: Ja. Ben jij ook iemand die, deze hebben wij trouwens al gehad. Dan ga ik naar het 

volgende onderwerp. Dit gaat over: hoe zorg je ervoor hoe een relatie ontstaat. Bij de vraag 

over de vaardigheden gaf jij al aan dat je goed moet luisteren en een goed inlevingsvermogen 

moet hebben. Ik heb nog een aantal acties om af te strepen uit de literatuur, om een relatie tot 

stand te laten brengen. Een daarvan is: indien jij iemand nieuw ontmoet, ben jij iemand die de 

expertise, motivatie en gezamenlijke connecties achterhaald van die persoon?  

I: Ja. De eerste open vraag die je doet is: wat doe jij? En vervolgens erop inspelen met nog 

meer vragen. Dat is denk ik netwerken. Dat doen als het goed is de tegenpartij identiek naar 

jou. 

R: Ben jij iemand die interesse kan tonen in een relatie en bereid bent die nieuwe relatie te 

helpen zonder aan je eigen zelf interesse te denken? 

I: Ja. In het achterhoofd dat er ooit een moment kan komen dat hij ons kan helpen, anders doe 

ik dat niet. Dat is heel bot gezegd. Als ik weet dat ik er niks aan heb, omdat er geen klik is of 

dat we totaal op andere vakgebieden/regio zitten, dan zal ik niet zomaar iets geven. Dan is het 

ook over. 

R: Het moet dus minimaal iets in de verre toekomst iets op kunnen brengen? 

I: Ja. 

R: Ben jij ook iemand die, indien je iemand ontmoet heb, dat jij een mail of berichtje naar 

hem stuurt, na de eerste ontmoeting? 

I: Nou. Misschien is het antwoord nee. Ik zie het wel is gebeuren maar dan vind ik het weer 

likkerig. Dat komt bij mij niet fijn over. Dat komt bij mij over als pusherig i.p.v. werkelijke 

interesse die hij in mij heeft getoond. Dat is een slecht signaal. Het enige wat jij wel doet, je 

zorgt dat je elkaar via LinkedIn connect. Dat is al een signaal die jij geeft natuurlijk. 
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R: Oké. Heb jij iets dat jij momenteel zou willen veranderen aan jouw netwerk? 

I: Ik wil er heel veel klanten bij hebben. Dat is misschien netwerken, maar dat gaat 

buitengewoon langzaam door het vertrouwen. Ik denk zelf dat dat meer marketing is dat ik 

wil veranderen. Dat is denk ik niet zozeer netwerken. Ik denk dat wij goed bezig zijn met 

netwerken. Even voor jouw begrip ook, dat heeft dan met marketing/naamsbekendheid te 

maken. Wij geven ook onze naam weg aan de Ficare startup award, waarin de beste startup 

van Noord-Nederland wordt verkozen. Dat is ook een vorm van netwerken. Onze naam wordt 

genoemd, je bent er zelf bij aanwezig. Als iemand vraagt: wie ben jij en wat doe jij hier. Dan 

kan jij zeggen: ik ben de sponsor van dit evenement en daarbij ga je ook je netwerk 

uitbreiden. Dat is deels commercie en deels netwerken. Het is maar hoe je het wilt noemen. 

R: Het overlapt inderdaad wel een beetje. Dan heb ik nog een deelonderwerp. De voordelen 

van een divers netwerk. Jij hebt al aangegeven wat de voordelen van een divers netwerk zijn. 

Zijn er ook een aantal zaken die niet zouden lukken zonder jou diverse netwerk? Als je die 

niet had gehad? 

I: Dan moet ik even lang nadenken. Ik denk zeker dat door het diverse netwerk je aan 

opdrachten komt, die ik niet zou hebben gehad als ik dat diverse netwerk niet had gehad. Dus 

ja, zeker.  

R: Denk jij dat er een self-reinforcing effect is met een divers netwerk? Daarbij bedoel ik dat 

als een netwerk divers is, wordt deze automatisch diverser door de netwerken van jouw 

relaties? 

I: Ik snap wat jij zegt. Niet noodzakelijkerwijs. Een netwerk ontstaat doordat je iemand op 

regelmatige basis tegenkomt. Met name het feit dat je iemand op regelmatige basis tegenkomt 

maakt je netwerk groter. Niet zozeer omdat je van de een naar de andere huppelt omdat je 

netwerk divers is. Ik hoop dat jij begrijpt wat ik probeer te zeggen? Je gaat het niet opzoeken 

vanuit de een naar de ander, dan heb je die gesproken en ga je weer die spreken. Weer een 

kop koffie drinken. Je moet het wel wederom klein proberen te houden.   

R: Oké. Ik ga ook een training geven aan het eind van mijn scriptie, als hij helemaal af is. 

Deze training zal gaan over die acties om je netwerk diverser te maken en wat ondernemers 

verstaan onder een divers netwerk. Heb jij tips voor zo een training? 



177 
 

I: Het is afhankelijk van welke doelgroep jij denkt te kunnen krijgen. 

R: Dat was ik vergeten te zeggen. Het zijn beginnende ondernemers en aspiring entrepreneurs. 

Die ondernemers willen worden dus. 

I: Dat wil jezelf ook trouwens of niet? 

R: Ja, het zit wel altijd in mijn achterhoofd. Het blijft lastig, omdat ik nu nog aan het studeren 

ben. 

I: Je doet niet voor niks Entrepreneurship toch? 

R: Nee, precies. Ik vind het wel een heel interessant onderwerp ja. 

I: Of ik daar tips voor heb. Neem die startup scene, of hoe je het wilt noemen. Je moet je 

mengen in een groep gelijk gestemde. Er zijn zat initiatieven voor startende ondernemers 

waar je onderdeel van uit kan maken. Als je daar actief aan deelneemt en misschien zelfs wel 

proberen bij de organisatie te horen of zoiets dergelijks, dan zal je zien dat je netwerk snel zal 

uitbreiden. 

R: Dus de kennis van andere ondernemers is hierin heel belangrijk? 

I: Ja. Ook geven. Bijvoorbeeld in de organisatie zitten of iets dergelijks. Dan gaat het nog veel 

sneller. Je wordt veel sneller aangesproken als je al een gezicht hebt, dan wanneer je anoniem 

in een groep beweegt. 

R: Daar dus ook de focus van de training opleggen? Dat ze die kant op moeten gaan? 

I: Ik denk dat er genoeg mogelijkheden zijn. Probeer events bij te wonen. Niet om jezelf 

kenbaar te maken maar om te zien wat daar voor mogelijkheden zijn. Als je wilt, kan je iedere 

dag een ontbijt sessies hebben en een lunch sessie hebben, dus aan het eind van de dag moet 

je selectief zijn waar je bent. Gaat niet met hagel schieten, maar probeer je energie op 1, 2 of 

3 netwerken te focussen en niet op 10. Dat gaat toch niet lukken. 

R: Oké. Ik vraag dit aan iedereen die ik interview. Het is wel grappig dat de focus vaak 

verschilt. 

I: Ja? Grappig? 
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R: Het is denk ik industrie afhankelijk. 

I: Dat kan inderdaad. 

R: Sommige hebben wat minder aan sterke relaties, die hebben meer zwakke relaties nodig. Ik 

heb dan een andere accountant geïnterviewd en die hamert ook op sterke relaties. Dat is wel 

leuk om te zien. 

I: Ik hou me ook aanbevolen voor tips. Als jij zegt: dit zou fantastisch passen in de branche 

zakelijke dienstverlening, dan hoor ik dat graag. 

R: Ja. Ik zal de resultaten van mijn studie ook sturen van alle interviews. Als je wilt kan ik 

ook mijn scriptie sturen op het eind, indien jij dit interessant vindt. 

I: Dat vind ik wel interessant ja. Alleen als je dat vaker doet, hoeft niet alleen naar mij. 

R: De resultaten verstuur ik naar iedereen, mijn scriptie alleen naar degene die het interessant 

vinden. Ik vind het alleen maar leuk als mensen er interesse in tonen. 

I: Dat vind ik wel leuk ja. 

R: Dit waren al mijn vragen voor dit interview.  



179 
 

Interview 8 

R: Ryan 

I: Interviewee 

I: Hoeveelste is het vandaag? de 22ste he? Of 23? 

R: Is het alweer 23? 

I: Ja. 

R: Als je het interessant vindt kan ik ook de resultaten van mijn studie sturen en eventueel 

mijn scriptie. 

I: Ja. Als jij een PDFje wilt sturen, ik vind dat wel interessant om te lezen. 

R: Ja, naar iedereen die ik interview, zal ik sowieso de resultaten sturen. De rest van mijn 

scriptie, theoretisch kader, de ene vindt dat leuker dan de andere. Als jij dat interessant vindt, 

zal ik dat zeker sturen. 

I: Ja, alleen maar leuk. Ik zit niet voor niets op een hogeschool. 

R: Ja, zo een vermoeden had ik al. De meeste leraren vinden dat wel leuk. Mijn scriptie gaat 

over netwerken. Met name het divers maken van het netwerk van een ondernemer. Welke 

acties die ondernemer nou doet om zijn netwerk diverser te maken. Een deelonderwerp is: wat 

een ondernemer verstaat onder een divers netwerk. Ik zal wel beginnen met wat algemene 

vragen. Kan jij jezelf voorstellen en zeggen wat voor bedrijf jij zelf hebt? 

I: Ja. Momenteel heb ik een trainings- en coaching bureau dat zich profileert als 

presentatietrainingen. In de praktijk meer leiderschapstraining en leiderschap coaching is. Dat 

is vaak een spin-off van een presentatietraining die ik geef. 

R: Dat heeft heel erg met elkaar te maken? Die presentatietraining en leiderschapsstijl? 

I: Ja. De aanvlieg route die ik gebruik zit vaak in een stukje persoonlijk leiderschap. Ik geloof 

niet in technieken om gepassioneerd over te komen, maar in zorgen dat jij gepassioneerd bent. 

Dan moet jij dus naar jezelf gaan kijken. Reflecteren of nadenken over wat jou drijft. Dat zijn 
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ook dingen waar leiders vaak mee te maken hebben, tenminste waar leiders ook over praten. 

Een moment dat iemand op het inzicht komt van wij kunnen X ook gebruik om MT wat 

leiderschapsvaardigheden bij te brengen. Dan kan ik daar wel nog een keer blijven i.p.v. dat ik 

alleen die presentatietraining geef. Dat is echt eruit gerold.  

R: Hoeveel dagen doe jij dat per week? Omdat jij natuurlijk ook nog leraar bent en begeleider. 

I: In 2016 ben ik hier aan de slag gegaan. 3 dagen in de week en dat doe ik nu nog steeds. Ik 

ben dus 2 dagen in de week voor mijn bedrijf bezig en 3 dagen voor de hogeschool. In de 

praktijk houdt dat in dat ik ongeveer 2 dagen per maand een opdracht vervult bij een klant. 

Voor de rest ben ik bezig met administratieve werkzaamheden, met acquisities van 

opdrachten. Dat soort zaken. Het is echt op een laag pitje gezet, want daarvoor deed ik het 

fulltime. Dan was ik er qua acquisitie ook wat fanatieker in. Maar weet je, eenmanszaak en 

wat freelancers aan mij gekoppeld, maar dat was heel eenzaam. Ik miste spanningspartners. 

Mensen die mij echt feedback konden geven. Praten over netwerken. Maar als jij met andere 

ondernemers sparde, dan wilde zij mij best wel wat blindspots laten zien. Maar zij gingen niet 

te ver door. Of mijn onderneming nou wel of niet succesvol was, zij zouden er weinig 

gevolgen aan hebben. Hier is dat anders met collega's. Dan hang jij met zijn 2en in dezelfde 

schop met je hoofd. Je krijgt betere feedback en groeit als persoon meer. Het is eigenlijk waar 

ik naar opzoek was en wat ook lukte. Om in een meer collegiale omgeving te zitten. 

R: Wat is de rest van jou werkervaring? Voordat jij je eigen bedrijf begon en als leraar. 

I: Dat is echt lang geleden. Ik heb carrière gemaakt in verkoop. Ik ben als verkoper in een 

computerwinkel begonnen. Langzaam doorgegroeid naar accountmanager. Langzaam naar 

accountmanager bij SPSS. Dan verkoop je hele abstracte producten. Mijn laatste werkgever 

voordat ik ondernemer werd, was Nashuatec. Dat is een printerleverancier, hele competitieve 

markt. Heel erg sales gericht. Daar viel ik door de mand, dat ik geen ras verkoper ben. 

Daarvoor kon ik het verbloemen door hard te werken en dan haalde jij je targets wel. Wat ik 

daar zag, collega's haalden 400% van hun target met 2 vingers in hun neus. Ik was ieder 

kwartaal aan het worstelen om op 80-100% uit te komen. Dat was echt een eye opener. Dat 

heeft mij bewogen om ondernemer te worden. Ik was er zo klaar mee met Nashuatec. Met 

verkoper zijn en targets aan je broek te hebben. Op een gegeven moment mijn ontslag 

ingediend. Mijn vrouw was er niet blij mee. Die zei: Hoe hebben wij nu inkomen? Was net 
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zwanger van een tweede. Af en toe moet je de knoop doorhakken. Alle schepen achter je 

verbranden. 

R: Het zal vast niet van de ene op de andere dag zijn geweest? 

I: Nou, toch wel. 

R: Het idee was niet langer gespeeld hebben? 

I: De behoefte om weg te gaan, was latent aanwezig. Op een gegeven moment krijg je zo een 

soort van eye opener. Volgens mij ging het om iets heel onbenulligs. Ik maakte mij druk om 

de velgen van mijn lease auto, die niet in het budget paste. Het was iets heel onbenulligs in 

ieder geval. Toen dacht ik: waar ben ik in godsnaam mee bezig? Toen heb ik tegen mijn 

vrouw gezegd: ik ga naar mijn baas en bied mijn ontslag in. Toen zei mijn vrouw: wat ga je 

dan doen? Dan ga ik ondernemen. Hoe moeten we dan leven? Dat zien we dan wel weer. Zo 

snel is het wel gegaan. Misschien impulsief, ik weet het niet. Ik vond het spannender om aan 

iets nieuws te beginnen dan dat ik naar mijn carrière of toekomstverwachtingen keek. Zo zit 

ik nog steeds in elkaar. 

R: Dan zal ik wel naar het eerste onderwerp gaan. De diversiteit van het netwerk. Welke 

aspecten denk jij dat onder de diversiteit van een netwerk vallen? Dan is het met name gericht 

op de relaties die je hebt, op welke manier zijn zij verschillend? 

I: Dat is best lastig. Ik geloof namelijk niet zo zeer in het hebben van een groot of goed 

netwerk. Ik denk dat je netwerk redelijk snel opgebouwd is. Dat heb ik als ondernemer 

gemerkt. Als je vanuit een werknemers situatie komt, dan heb je een netwerk. Je hebt relaties 

daar, je hebt klanten, oud collega's. Je begint als ondernemer. En er zijn andere manieren om 

met mensen in contact te komen. Je ziet langzaam dat netwerk veranderen. LinkedIn is een 

handig tooltje om je netwerk bij te houden. Ik dacht: ik kom nooit boven de 500 mensen en 

dan opeens zit je boven de 2000. Sommige uit een grijs ver verleden. Maar weet je, je gaat 

studeren, komt op een cursus, je legt linken met elkaar. Soms doe je daar niks mee, maar mijn 

ervaring is dat als ik op een cursus was 15 jaar geleden en ik neem contact op met een cursist 

die ik op dat moment goed contact had maar sindsdien niet meer gesproken heb. En ik zeg: 

kan jij mij helpen? Dan zijn zij altijd bereid om iets voor je te doen. Een netwerk is een link. 

Je moet een keer samen wat gedaan hebben en in elkaars geheugen zitten. Ook al is het ver 
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weg gestopt. Dan kan je wat voor elkaar doen. De diversiteit is enorm. In elke fase van je 

leven heb je met andere mensen te maken. Dat betekent dus op functie niveau idem dito.  

R: Met functie bedoel je wat voor baan zij hebben? Wat voor functie binnen het bedrijf? 

I: Ja. Maar ook dingen zoals service clubjes, zoals de ronde tafel. Dan kom je opeens met 

chirurgen/advocaten/notarissen in aanraking. Die ken je niet maar langzamerhand breid je 

netwerk ook in die hoek uit. Mijn vader is behoorlijk ziek, dan heb ik nog wel even een goede 

vriend/relatie die mij kan helpen binnen het ziekenhuis om wat dingen voor elkaar te krijgen. 

Die diversiteit komt vanzelf, iedereen die je ontmoet. Blijft ergens in je geheugen gegrift 

staan. 

R: Uit de literatuur en populaire website heb ik ook een aantal aspecten gepakt. Ik vroeg het 

eerst open om op nieuwe aspecten te komen. Eentje daarvan was die functionele achtergrond. 

Bij de rest wil ik vragen of jij er hier mee eens bent of dit ook onder een divers netwerk valt, 

indien deze aspecten divers zijn. Dat is bijvoorbeeld: expertise, vaardigheden en talen van 

relaties. 

I: Ja. Zo kan je ook diversifiëren. 

R: Dat er ook mensen zijn die wat minder expertise hebben, dat die ook heel belangrijk 

kunnen zijn in je netwerk. Of juist een hele andere soort expertise hebt, dan jij zelf hebt. 

I: Ja. Die arts is daar een goed voorbeeld van. Ik ben helemaal niet medisch. ik rook als een 

ketter. Ik ben niet zo met dat soort dingen bezig. Die zitten wel in mijn netwerk. Ik heb ook 

militairen in mijn netwerk, daar heb ik ook niet zoveel van doen. Dat is zo gegroeid, die zijn 

die expertise uitgegaan. Wat ik al zei: een netwerk is ook slapend. Je hoeft geen beste 

vrienden te zijn. Je moet samen een keer wat meegemaakt hebben. Als je ziet hoeveel je 

meemaakt. Als je de hort opgaat, dat is enorm. Expertise is duidelijk een diversifiëring. 

R: Het laatste aspect had jij eigenlijk al benoemd. Ervaring in bepaalde industrie, dat dat je 

netwerk diverser kan maken. 

I: Ja. klopt. 

R: Dan heb ik deze ook wel gehad. Hoe scoort jouw netwerk t.o.v. andere ondernemers 

binnen jouw branche op basis van diversiteit? 
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I: Daar heb ik nooit vergelijkend onderzoek naar gedaan. Ik krijg van andere ondernemers 

heel vaak endorsement, de opmerking dat ik een goede netwerker ben. Ik hecht waarde aan 

relaties. Ik vind het leuk om met mensen te praten, net zoals wij nu hier zitten. Net als Maik, 

dan moeten we wel ergens via LinkedIn linken. Betekent niet dat wij er iets mee gaan doen. 

Wij hebben een gesprek gehad en ik wil dat ergens registreren en opslaan. Je weet maar nooit 

wat er uitkomt. Soms komt er niks uit, soms hoor je nooit meer wat van elkaar. Soms kruizen 

elkaars paden weer, dan heb je een voorsprong. Ik vind dat leuk, ik vind het leuk om met 

vreemde mensen te praten. Toen ik net met mijn onderneming startte, ging ik altijd naar 

netwerkborrels. Dat was een ideale manier voor acquisitie. Je stapt op vreemde mensen af en 

je hebt de meest vreemde gesprekken. Dat is leuk. Je leert overal weer wat van. Dan krijg je 

een hele grote diversiteit in alles. Tenminste, dat moet jij nog gaan uitzoeken voor je studie 

wat non-response is. Je hebt natuurlijk ook non-netwerkers zullen we maar zeggen. Er is ook 

een grote groep die niet netwerkt en hoever je daar wat aan hebt. 

R: Wat ik een beetje heb gezien tijdens mijn studie is dat ondernemers over het algemeen wel 

wat meer netwerkers zijn, niet allemaal maar veel wel.  

I: Ja, je wordt door de markt gedwongen en de tucht van het ondernemerschap. Je moet je 

business genereren.  

R: Het is wel grappig dat je zei dat je via LinkedIn dat wilt registreren. Dat je bepaalde 

connecties met elkaar hebt, dat je elkaar hebt ontmoet. Heb jij je netwerk meer in je hoofd 

zitten of heb jij dit opgeschreven? Virtueel op je computer? 

I: Nee hoor. Ik hou niks bij. Ik doe dat ook bewust niet. Als ik connecties heb bijvoorbeeld op 

LinkedIn, LinkedIn is op dat gebied enorm vervuild. Als ik connecties heb waarvan de naam 

niks zegt, dan vergeet je dat weer. Dan raakt dat in de vergetelheid. Ik heb niet een soort van 

CRM systeem of een kaartenbak van deze houdt van kaas. Deze heb ik toen ontmoet. Het 

moet blijven hangen. Dan is de relatie het waard. Je ziet vaak dat dat wederzijds is. Op het 

moment dat ik mensen uit het verleden bel waar ik een goede herinnering aan heb. Op het 

moment dat ik ze bel is er een moment van herkenning. 

R: Zo een positieve respons? 

I: Ja. Ik heb het wel is geprobeerd. Bij mensen op LinkedIn waarvan ik niet meer wist hoe wij 

gelinkt waren. Een berichtje verstuurd. Niet dat ik daar dagelijks mee bezig ben, het is geen 
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wetenschappelijk onderzoek. Weet jij nog waar wij elkaar van kennen? Dan zeggen zij 

meestal: nee. Dan wordt het toch tijd om een keer koffie bij te gaan drinken. Dat is een 

handige manier van acquireren. Je ziet dus wel dat blijkbaar hangt er iets boven ons, een aura, 

dat die connectie. Als je het onthoud is het wederzijds, niet altijd maar toch vaak. Dat is maar 

een hele dunne connectie, een dun lijntje. Niet een stevige band die je opbouwt, maar dat is 

ook niet nodig. Het is zakelijk en niet persoonlijk. 

R: Wat is de invloed van sterke relaties t.o.v. zwakke relaties volgens jou? Benader je die op 

een andere manier? 

I: Sterke relaties doe je veel meer. Continu met elkaar bezig. Als ik kijk naar terugkerende 

klanten of een opdracht die van presentatietraining in een leiderschapstraining rolt, dan ben je 

veel intensiever met elkaar bezig. De frequentie van de contacten is groter, veel groter. In 

plaats van een keer in de 5 jaar is het 5 keer per week. Dat is een enorme exponentiële schaal 

toeneemt. De risico afbreuk. Het is niet zo dat ik relaties snel kwijt raak, maar je hebt 

natuurlijk een groter risico. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Als je veel met elkaar 

werkt, heb je kans dat mensen ontevreden over elkaar worden. Dat zie je aan een man en een 

vrouw relatie die na 20 jaar uit elkaar gaan. Terwijl zij toch wel heel erg verliefd waren aan 

het begin van de periode, anders ga je niet samen trouwen. Een zakelijk netwerk is dat een 

beetje hetzelfde. Ik merk ook dat klanten houd je niet voor eeuwig, bedrijven. Op een gegeven 

moment zijn zij uitgekeken op je dienstverlening. Dan zijn zij toe aan iets nieuws. Dat vind ik 

prima, je voelt het aankomen. Dat betekent niet dat je met ruzie uit elkaar gaat. Ik heb een 

hele hoop ex-klanten of klanten die ik lang heb gediend vanuit excellent presenteren, vanuit 

mijn onderneming. Die heb ik nu vanuit mijn rol bij de hogeschool ook weer benaderd, indien 

iemand een afstudeeropdracht moet doen of een gastspreker nodig heb. Dan staan zij gelijk 

voor je klaar. Dan herinneren zij die samenwerking goed. Natuurlijk X, lijkt mij leuk om 

samen weer wat te gaan doen. Dat is veel makkelijker dan koude acquisitie of een 

willekeurige mail sturen: ik zit bij de hogeschool en ik wil graag een gastspreker lenen. Ik heb 

jou getraind en ik wil een goede vent voor de klas zetten. 

R: Dat moet wel lukken dan. Bestaat jou netwerk meer uit sterke relaties of uit zwakke 

relaties? 

I: Dat is een mix. Je kan er niet eens een Pareto analyse opzetten. Het is meer de 98-2 regel 

dan de 80-20 regel. Een heel klein deel is sterk. Dan is er een deel redelijk, klein stukje. Dat is 
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3/4 keer zo groot dan het deel dat sterk is. Dan heb je 150 keer zo groot zijn de zwakke 

relaties. Waar ik wel eens contact mee heb. Dat is een mix van de helft dat ik denk: dat reken 

ik nog tot mijn netwerk. De andere helft is de vergetelheid.  

R: Dan zal ik naar het tweede onderwerp gaan. De acties om het netwerk diverser te maken. 

Heb jij wel eens acties gedaan om een je netwerk diverser te maken? 

I: Ja. Maar niet omwille van mijn netwerk. Er was altijd een andere reden. Je netwerk breidt 

voornamelijk uit omdat je een reden hebt om contacten te leggen. Ik bel wel eens een relatie 

op, van: kan jij mij introduceren bij een andere relatie die mij nodig zou kunnen hebben. Als 

ik zonder werk zit. Dus dan ben ik niet bezig met het uitbreiden van mijn netwerk, maar naar 

het zoeken van een opdracht. Toevallig breidt mijn netwerk op die manier uit. Als jij mensen 

hebt gesproken of een prospect gesprek hebt, dan linken we niet gelijk. Meestal als ik een 

uitnodig krijg, dan link ik wel. Langzamerhand worden het ook klanten van je en als je goede 

endorsement hebt van iemand die je kent, kom je redelijk snel verder. Dat is niet dat ik actief 

acties onderneem om mijn netwerk uit te breiden. In het begin had je netwerk borrels. Dan 

ben jij je netwerk aan het uitbreiden. Eigenlijk ben je aan het acquireren. Toen ik stopte met 

acquireren, gewoon goede gesprekken te hebben. Gewoon een leuke avond te hebben, breide 

mijn netwerk zich beter uit. Zo een netwerk borrel kan je wel echt als zo een actie noemen. Ik 

ben niet geïnteresseerd in kwantitatieve uitbreiding, maar wel in kwalitatieve. Ik geloof ook 

wel in serialiteit, het gebeurd gewoon. Zoals nu, wij praten met elkaar omdat Maik daar 

toevallig om vraagt. Of dat jij het aan Maik vraagt. Wij waren alle 2 er niet op uit om een 

linkje extra erbij te krijgen. 

R: Dat is wel grappig dat jij dat zegt. De 2 theorieën die ik heb gevonden voor mijn scriptie 

gaat over goal-directed networking en effectual networking. Goal-directed networking is dat 

je van te voren al weet wat voor relatie jij wilt toevoegen aan je netwerk en daarom een 

bepaalde actie doet. Effectual networking is dat je bijvoorbeeld naar zo een event gaat zonder 

een bepaalde doelstelling. Je wilt wel je netwerk diverser maken, maar je weet niet wat voor 

relaties je gaat krijgen. Hier heb ik ook een aantal acties vanuit de literatuur gevonden. Ik zal 

wel beginnen met de goal-directed networking. Ben jij ooit contracten aangegaan om je 

netwerk diverser te maken. Daar bedoel ik mee: mensen aangenomen of contracten met een 

bepaalde partij aangegaan met het doel om je netwerk diverser te maken. Of een gedeelte als 

doel om je netwerk diverser te maken. 
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I: Nee. Niet helemaal waar. Je hebt denkproducties, ik weet niet of jij dat kent. Die 

organiseren events. Op een gegeven moment kwam ik via via in contact met die vendor. Toen 

zei ik: ik wil wel een keer jou trainers pro deo trainen om te zorgen dat zij beter worden in het 

spreken op events. Bijvoorbeeld een MBA van 1 dag van Ben Tichelaar, die hoor je wel is op 

de radio. Dan wordt er 1500 man in een zal gezet. Die betalen allemaal 1000 euro per persoon 

en dan heb je een paar echt goede sprekers. Als ik de directeur van dat bedrijf tegenkom, wil 

ik wel zeggen: weet je wat, ik ga jou trainers pro deo trainen. Dat doe ik wel met de intentie 

om ervoor te zorgen dat ik ze leer kennen en dat ik via hen aan wat opdrachten kan komen. 

Het is niet zozeer gericht op een bepaalde type opdracht, maar meer schieten met hagel. Het is 

ook een kwestie van netwerk uitbreiden en ervoor zorgen dat ik daar bekend word. Het is 

meer een marketing activiteit. Dan kom je de ene keer met meer mensen in contact en de 

andere keer niet. Ik denk dat ik het wel bewust doe. Maar altijd zonder verwachting. Ik denk 

dat de grootste fout die je kan hebben is dat je gaat netwerken met de verwachting van 

resultaat. Ik denk dat het meer is: je moet netwerken, beetje net zoals marketing. Als je het 

goal-directed networking noemt. Je weet dat 50% van je marketing budget is weggegooid. Je 

weet alleen niet welke 50%. Dat is met netwerken ook zo.  

R: Ja. Goal-directed is meer oude literatuur en effectual networking is meer recente literatuur. 

Dan zal ik met de andere doorgaan. Een andere is uitnodigen voor meetings, dus zakenpartner 

uitnodigen om zo je netwerk diverser te maken.  

I: Dat heb ik nooit daarvoor gedaan. Ik heb wel eens een evenement georganiseerd toen ik 5 

jaar bestond. Dat was echt pr van het bedrijf richting klanten, van: ik heb dit en dat gedaan. 

Dat was voor mij is een goede reden om oude banden aan te gaan, maar nooit met de intentie 

om het netwerk uit te breiden of nieuwe opdrachten binnen te halen. Dat was meer om te 

herinneren dat wij vroeger op een leuke manier hebben samengewerkt.  

R: De andere zijn: mee uit eten nemen of mee voor entertainment met relaties om je netwerk 

diverser te maken.  

I: Nou niet om diverser te maken. Dan gaat het echt om de relatie. Op het moment dat ik de 

investering doe, de tijd er investeer. Je kan natuurlijk over declareren. Dan investeer ik echt in 

de relatie. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Ik zal dat nooit doen om te vissen naar iets anders. 

Het is om elkaar beter te leren kennen. Dan ga je de diepgang in van een relatie.  
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R: En het gebruik maken van het netwerk van sterke relaties? Dat je aan sterke relaties hun 

netwerk vraagt, zodat je netwerk diverser wordt? 

I: Dat doe ik vaak. Als ik om hulp vraag, dan zoek ik mensen uit waarvan ik denk dat zij in 

een sterk netwerk zitten. Ik kijk best wel naar type persoon. Ik zal niet zo snel een portier 

vragen om iets voor mij te doen, maar wel een algemeen directeur. Ik heb hen allebei in mijn 

netwerk. De directeur krijgt meer dingen voor elkaar, die heeft wat meer macht, statuur, zijn 

endorsement is belangrijker heel commercieel gezien. Dan haal ik meer uit. Maar zo 

bescherm ik mijn eigen netwerk ook. Dat is wel leuk op de hogeschool. Er komen best veel 

vragen vanuit mijn netwerk: heb jij nog een afstudeerder? Alleen de goede zal ik aanbevelen. 

De andere niet. Ik moet ook trots zijn op de studenten. Ik wil mijn relatie ook laten zien dat ik 

hem serieus neem. Als ik hem help, dat ik ook iets goed doe. Ik heb een kwalitatieve eis aan 

actie ondernemen op het werk. Dat verwacht ik ook als iemand anders dat vraagt en de hogere 

regionen begrijpen meer hoe dat werkt. De lagere regionen sturen jouw mailtje door en 

denken: dan zien we het wel. Dan ben jij alleen maar hard aan het werk met doorgeven. Dat is 

niet gericht genoeg. 

R: Dan zullen wij wel gaan naar de acties van effectual networking. Je gaf al aan dat jij naar 

die netwerkborrels bent geweest. Uit de literatuur komt ook evenementen. Ben jij ook naar 

andere evenementen gegaan om je netwerk diverser te maken? 

I: Jahoor. Ik heb zelfs op beurzen gestaan. Dat is puur netwerken ook. Het is een marketing 

activiteit. Het is schieten met hagel en dan komen af en toe goede gesprekken, goede relaties 

uit. En het is gewoon leuk om te doen. 

R: Een ander is participeren in associaties. Dan kan je denken aan werk associaties, hobby's of 

expertise associaties.  

I: Ja. Maar vaak doe ik dat, omdat ik de associatie interessant vind. 

R: Met effectual networking is het ook dat je het onbewust doet en onbewust bezig bent met 

netwerken, maar je houdt er wel een divers netwerk aan over. 

I: Je haalt het eruit. Op een gegeven moment kwam ik bij de ronde tafel. Ik weet niet of jou 

dat iets zegt. Het is een service club met een hele diversiteit aan leden. Zij doen iets voor het 

goede doel. Daar wilde ik bij. Dan zit je erbij en heb je opeens een netwerk. Ik was in 2007 
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failliet gegaan en dan zat er een curator bij de Ronde Tafel. Die gaat wel helpen om te helpen 

om dat af te wenden. Die zegt: ik ben dagen met faillissementen bezig. We gaan het wel even 

samen oplossen. Dat is het. Ik was nooit opzoek naar hem, weet je wel. Je doet dat niet met de 

intentie. Je doet dat, omdat die activiteit van die groep jou leuk lijkt. Er rolt altijd wat uit, dat 

weet je van tevoren. Ook als je dat niet met dat oogmerk doet, ik denk dat je datzelfde 

resultaat bereikt. 

R: Ben jij iemand die vrijwilligerswerk hebt gedaan en daar relaties uit hebt gehaald? 

I: Ja. dat is die Ronde Tafel. 

R: Ja. Dat komt wel overeen. 

I: Niet als fulltime job. Dat ik bij het Rode Kruis 2 dagen per week ingewikkelde dingen deed. 

Wij gingen daar wijn verkopen en daarmee financierden wij de cadeautjes van de 

Sinterklaasvieringen en dan gingen wij de Sinterklaas spelen. Daar was je heel druk mee. Ook 

zelf geregisseerd. Niet voor een baas ofzo. 

R: Oké. Indien je naar dit soort evenementen gaat en de beurzen, ben jij dan iemand die met 

vreemden gaat praten waar je normaal niet zo snel mee zou gaan praten? 

I: Een vreemden die anders is, dat is moeilijk te bepalen. 

R: Je hebt natuurlijk met sommige mensen waarmee je makkelijker een klik hebt, wat 

gelijkgestemde. Dat ligt ook aan je persoonlijkheid of je dat belangrijk vindt.   

I: Ik hou wel van om te experimenteren. Ik stap hier in de trein en dan praat ik ook met, als ik 

daar zin in heb. Maak ik een opmerking of knoop ik een praatje aan met iemand. De ene keer 

is dat een moeder met een klein kind. De andere keer een oud omaatje, de andere keer een 

gabber, de andere keer iemand in een pak. Op dat moment gaat het mij om het praatje. Ik hou 

wel van diversiteit. Als ik naar mijn vriendenkring kijk, dat is ook heel divers. Op 

opleidingsniveau, politieke overtuiging, religieuze overtuiging. Ik hou wel van verschillen.  

R: Ben je ook iemand die bij dit soort evenementen/associaties dat je connecties uitwisselt? 

Als iemand een probleem heeft dat jij zegt: Oow, ik ken wel iemand die jou kan helpen. Ook 

al ken je die persoon niet zo lang. 
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I: Met nieuwe mensen kijk ik altijd wel uit. Maar ik vind het heerlijk, dat is de grap van 

netwerken, om iemand te helpen met iets kleins. Op een netwerkborrel, als iemand naar mij 

toekomt: hoi, ik ben accountmanager van Meeus en ik wil graag met de HR manager in 

contact komen. Dan zal ik hooguit zeggen: ik zou even googelen want daar zit een HR 

manager.  

R: Maar als jij hem ontmoet heb op een evenement en je hebt al een leuk gesprek gehad van 

10-15 minuten. Zou je dan dat sneller doen? 

I: Als ik in hem geloof. Als ik in zijn verhaal geloof. Anders zeg ik: ik gooi een balletje voor 

jou op of ik bel hem zelf. Ook weer een reden om iemand aan te trekken. Weer een contact 

momentje gehad, onbewust. Het hangt er ook vanaf. Ik ga hem niet aanbevelen, als ik hem net 

ken.  

R: Als je hem al zou opgeven, zou je zeggen: ik ken hem net en hij wilt graag met jou in 

contact komen. 

I: De tweede innercirkel. Als ik mijn netwerk zou verdelen in die 2 procent die ik echt goed 

ken en heel intensief mee bezig bent. In totaal 15% van het netwerk waar ik bijna nooit 

contact mee heb, maar als ik contact, ligt het gelijk goed. Iemand moet minstens in deze cirkel 

zitten, wil ik er activiteiten voor doen.  

R: Ben jij iemand die aan cold-calling doet? 

I: Vroeger wel, maar nu niet meer. 

R: Nu zou jij eerder oude relaties? 

I: Ja. Dat is een moment opname. Wel of geen cold-calling. Ik geloof wel in cold-calling. Het 

is wel een hele effectieve manier. Je moet wel een boord voor je kop hebben en goed tegen 

nee kunnen. Je komt wel aan opdrachten op deze manier. Met cold-calling ben je echt op zoek 

naar een afspraak/gesprek. Dan ben je niet bezig met je netwerk uitbreiden. Het is net als dat 

je reclame maakt met adverteren. Het is ook een soort van acquisitie. Netwerk uitbreiden, dat 

is geen acquisitie. Je bent bezig met je leven, je leert nieuwe mensen kennen. Dat is prachtig. 
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R: Het loopt over op elkaar natuurlijk. Netwerken doe je automatisch, denk je er wel echt over 

na? Met sommige zaken wel, zoals netwerk borrels. Het is lastig om een lijn te leggen van ben 

je nou bezig met netwerken of ben je aan het praten, omdat je een sociaal persoon bent.  

I: Ik denk dat dat heel situationeel is, waar die lijn ligt.  

R: Je zei al dat je LinkedIn gebruikt. Gebruik je dat ook om je netwerk diverser te maken of is 

dit meer om het te registeren? 

I: Het is meer om te registreren. Ik zal nooit een LinkedIn uitnodiging sturen naar iemand, 

tenzij ik hem net gesproken heb. 

R: Tenzij je hem al kent. 

I: Het is wel handig om het ergens geregistreerd te hebben. Waar LinkedIn wel is handig voor 

is: via wie ik met een ander in contact kan komen. Als ik een bepaalde type prospect heb die 

ik wil benaderen, contact met iemand hebben. Dan kijk ik hoe ik bij die persoon kom. 

R: En doe je dat vaak? Op regelmatige basis? 

I: Als dat 1 keer per jaar gebeurd, dan is dat veel. Valt best mee. 

R: Ben jij iemand die open is voor nieuwe relaties op de manier van: als zij jou bellen of 

uitnodigen voor een event/lunch, dat jij daar dan ook naartoe gaat. Dat het echt een nieuwe 

relatie is. 

I: Dus een koude relatie? 

R: Ja. 

I: Een cold-calling die mij uitnodigt voor een event? Nee daar heb ik geen trek in. Vind ik 

zonde van mijn tijd. 

R: Het kan ook iets kleins zijn zoals koffie met die persoon. 

I: Heel soms laat ik mij wel is overtuigen. Ik ben zelfstandig ondernemer, ZZP’ers. Ik heb een 

hele hoop andere ZZP’ers die bellen: wij moeten is een keer koffie gaan drinken. Het zijn 

meestal losers die niet aan een opdracht kunnen komen en dan hopen zij dat ik voor hen ga 
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verkopen. Daar kan ik slecht tegen. Dan wordt het een moetje. Dat zijn de verkopers van een 

verzekeringsmaatschappij die 10 afspraken van zijn baas moet maken en dan komen zij bij 

mij uit. Daar voel ik niks voor. Dat heb je vaak met die events ook. Je ontwikkelt een soort 

van fingerspitzengefühl, een soort zesde zintuig hoe oprecht mensen zijn in een relatie. Of kan 

ik jou gebruiken om mijn target te halen. Ik ben er zelf heel kien op dat ik niet met de intentie 

om een target te halen een relatie aan ga. Maar een om een relatie te onderzoeken. Om te 

kijken: is het een interessante vent. Daarna pas kijken of ik er iets uit kan halen. Je moet 

mensen niet gebruiken, target niet heilig stellen. Iemand zij mij wel is: heleboel mensen 

houden van spullen en gebruiken mensen. Het zou andersom moeten zijn. Daar geloof ik ook 

in. 

R: Het volgende onderwerp is een deelonderwerp. Dat gaat over hoe je een relatie kan starten. 

Je gaf al aan wat voor vaardigheden je nodig hebt. Ik heb een aantal uit de literatuur 

gevonden, een aantal vaardigheden. Dit is dat je iemand net ontmoet. Ben jij dan iemand die 

goed luistert naar een persoon en open vragen stelt of ben jij meer de spreker? 

I: Ik ben iemand die luistert. 

R: En dat vind jij ook belangrijk? 

I: Ja. Ten eerste ben ik nieuwsgierig. Ik wil meer over de andere te weten komen. Dat is 

oprecht. Maar als het saai is, kap ik snel af. Dan verzin ik een smoes om snel weg te wezen. Ik 

kan ook wel als iemand met een verhaal komt waar ik niet in geloof, dan denk ik van nou. Dit 

past niet bij mij. Ik maak ook wel redelijk snel, het is net niet bij de eerste blik, maar na het 

antwoord op de eerste vraag of derde woord, dan besluit ik: ik ga doorvragen of een rotsmoes 

verzinnen om weer door te gaan. 

R: Maar als jij het wel interessant vindt, dan ben jij wel bereid om interesse te tonen en 

eventueel ook die relatie aan te bevelen aan andere relaties binnen je netwerk? 

I: Na een tijdje. 

R: Indien hij een goed verhaal heeft en vertrouwen hebt dat hij ook een relatie wilt opbouwen 

niet alleen wilt profiteren? 
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I: Ja. Als ik er een goed gevoel bij krijg, dat is intuïtief. Dat doe je toch door te vragen en naar 

het verhaal te luisteren. Ik ga er altijd vanuit in zo een gesprek dat die ander geen interesse in 

mij heeft. Dat leg ik verkeerd uit. Ik zal hem nooit mijn verhaal opdringen. Als hij vragen 

stelt, zal ik eerlijk en open antwoord. Kwetsbaar opstellen zelfs, tot zekere hoogte. Maar ik 

verlang het niet van een andere persoon. Als hij vraagt, moet het oprecht zijn. Hij moet het 

niet doen om iets te manipuleren of een abonnement aan te smeren. Er moet oprechte 

interesse zijn. Als ik oprecht geïnteresseerd ben, dan geef ik het goede voorbeeld. Dat is wat 

iemand van mij kan verwachten. 

R: Je ziet het meer uit jezelf beginnen en dan kijken of die andere persoon ook zo is.  

I: Ja. 

R: Heb jij iets dat jij wilt veranderen aan jouw huidige netwerk? Op een andere manier 

diverser maken op dit moment? 

I: Dat vind ik wel een moeilijke vraag. Tuurlijk, je wilt altijd wel iets veranderen. Maar 

waarheen, dat is lastig. In kwantiteit. Misschien waar ik het meeste mee worstel is die grote 

groep waarvan de helft nog een waarde heeft, maar weinig contact mee heb. Ik zou willen 

weten welke helft dat is en die andere helft die zou ik wel willen verwijderen. Maar de 

mooiste gesprekken heb ik met de relaties. Vorig jaar had ik een relatie, die had ik in 1998 

voor het laatst gesproken. Dan bel je hem op en op het moment dat je elkaar aan de lijn hebt, 

weet je of er een goede band is. Soms zijn er enorme beleefdheden en de andere keer alsof je 

elkaar gisteren heb gesproken. Dat is heel bijzonder. Dat zijn wel de mooiste relaties. Je weet 

van tevoren nooit hoe zo een gesprek loopt. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van de 

relatie. Je hebt een hele groot kwantiteit van relaties nodig. Ik denk dat een mens in zijn leven 

wel 50.000 verbindingen legt met andere mensen. Dat klinkt heel veel maar het is best wel te 

overzien. 

R: Het ligt ook echt aan de persoonlijkheid van de andere persoon en van jou, of dat ooit 

klikte. Dan maakt het niet uit of je elkaar 20 jaar niet heb gezien, dan is het meteen gezellig.  

I: Ja. Dat klopt. 



193 
 

R: Dan zal ik nog een deelonderwerp doen. De voordelen van een divers netwerk. Je hebt al 

een aantal voordelen genoemd. Maar heb jij ook een aantal zaken die niet gelukt zou zijn met 

je bedrijf, indien jij geen divers netwerk zou hebben? 

I: Ja. Die faillissement die ik heb afgewend, door mijn diverse netwerk.  

R: Van die curator inderdaad. 

I: Ik denk dat ik zeker dat ik nog niet eens de helft van mijn jaarlijkse omzet zou draaien, 

zonder een divers netwerk. Je komt overal. Soms lopen dingen gewoon. Ik gaf 

presentatietrainingen en ineens kwam ik in de financiële dienstverlening terecht. Ineens rolt je 

netwerk daar uit. Via de financiële dienstverlening kom je bij de technische hoek. Ingenieurs 

bureaus. Dan had je opeens veel klanten bij ingenieurs bureaus. Het wisselt ook af. 

R: Dat lijkt mij ook wel leuk. 

I: Mijn motivatie om dat bedrijf draaiende te houden was ook omdat ik een ander type klant 

kreeg. Dan ben je met iets nieuws begonnen, toch andere type opdrachten, een andere 

uitdaging. Ander type mensen. 

R: Dan moet jij je zeker ook aanpassen? 

I: Ja. Dat houdt de boel levend. Ik zei het al, ik geloof heel erg in serendipiteit. Ik heb geen 

uitgestippeld carrière pad of ambitie. Daar kunnen ze hier op de hogeschool wel moeilijk mee 

omgaan. Ik ben niet te motiveren met een carrière perspectief, met periodiek salaris erbij of 

iets dergelijks. Ik blijf zolang ik met energie naar huis kom. Anders neem ik ontslag. Dat 

begrijpen zij helemaal niet. 

R: Je moet natuurlijk ook doen wat je leuk vindt. Dat is ook heel belangrijk. 

I: Ik denk dat die afwisseling wel leuk is. Daar heb je diversiteit voor nodig in je netwerk. 

Maar ook nieuwsgierigheid en oprechte interesse in een ander persoon. Dat je komt om 

vragen te stellen en niet om er zelf beter van te worden. Hoe zit die wereld in elkaar? Hoe zit 

de wereld er voor die persoon uit. Dat kan jij vragen. En als iemand goede antwoorden geeft 

waar je iets mee kan, dan ga je doorvragen. Als je er niks mee kan dan zeg je: ik zie daar een 

vriend lopen, ik loop er even naar toe.  
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R: Ja, precies. Uit de literatuur werd gesuggereerd dat er een self-reinforcing effect is van een 

netwerk. Daarmee wordt gezegd, dat als je al een divers netwerk hebt, dat hij automatisch 

diverser wordt. Geloof jij daar ook in? 

I: Ja. Dat is een entropie. Bij moleculen ook.  

R: Dat het automatisch door bouwt? 

I: Ja. Het wordt steeds chaotischer. 2 moleculen die zijn nog redelijk te voorspellen dat zij bij 

elkaar in de buurt blijven. Met 10.000 heb je geen idee welke kant het uitgaat. 

R: Dat bij een monotoon netwerk dat je netwerk vast blijft zitten in dat hele monotone 

netwerk? 

I: Ja. Dat is eng. Dat is sektarisch. Dat doen die sektes. Je mag niet met andere praten, bij je 

eigen gemeente blijven. Dat is inteelt. Verschrikkelijk. 

R: Dus hoe divers het wordt, hoe meer het automatisch nog diverser wordt? 

I: Ja. En ik denk ook dat dat nodig is. Het is puur een natuurlijk proces. Inteelt is een mooi 

voorbeeld. Als je teveel met dezelfde mensen bij elkaar blijft, dan word je dicht getikt. Je 

krijgt vreemde kinderen om zo maar te zeggen. De mooiste mensen worden geboren uit 2 

verschillende rassen die met elkaar kruizen. Die diversiteit is heel nodig. Daarom houd ik daar 

van. Dat merk ik ook. Als ik lang op 1 plek zit, dan krijg je oogkleppen op. Dan wordt het 

echt tijd, dat was toen bij Nashuatech of bij mijn laatste werkgever overkomen. Ik dacht: waar 

ben ik in godsnaam mee bezig? 

R: Ja, iedereen gaat dezelfde kant op en veel denken op dezelfde manier na? 

I: Ja. 

R: Voor mijn scriptie ga ik ook een training geven voor beginnende ondernemers of mensen 

die ondernemer willen worden. Hoe zij hun netwerk diverser kunnen maken. Heb jij tips voor 

zo een training? Het zal ongeveer een uur duren. Waar de focus op zou moeten zitten/hoe je 

een goede training kan geven aan beginnende ondernemers? 
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I: Hoe je een goede training kan geven aan beginnende ondernemers, is heel moeilijk. Er zijn 

zoveel verschillende soorten ondernemers. Je hebt de 45-jarige ex-professional die zichzelf 

als freelancer gaat verhuren. Je hebt de wiskunde student die in zijn 2e jaar zit en een soort 

nieuwe Google wilt ontwikkelen. Dat zijn 2 totaal verschillende type personen, over 

diversiteit gesproken. Ik denk als je naar netwerken kijkt. Er zijn 2 dingen. Je moet oprecht 

geïnteresseerd zijn in een relatie. Dus niet in het resultaat van de relatie. Het gaat om de 

relatie en niet wat je eruit kan halen. 

R: Dus focussen op het communicatieve gedeelte? 

I: Ja. Het zit nog een laag dieper, doordat het oprecht moet zijn. Geen technieken om open 

vragen te stellen en door te vragen. Dan zijn zij die accountmanager/verkoper die zijn script 

heeft geleerd en zijn verkooptechniek heeft gehad. Daar wat mee kan. De drijfveer, de 

gretigheid naar nieuwe informatie. Nieuwsgierigheid aanwakkeren en oprechte interesse 

neerzetten. Ook een beetje botheid voor mensen waarin je geen interesse hebt, daar meteen 

afscheid van nemen. Sorry, dit gesprek interesseert mij niet zo, ik ga wel weg. Leer 

ondernemers vooral, ga niet denken wat ik nodig heb. Maar ga denken: wat wil ik te weten 

komen. Ik heb interesse in een relatie. Als je naar een netwerk borrel gaat, dan kan jij zeggen 

wat je nodig hebt. Maar dan moet je daar heel specifiek in zijn. Dat heb ik weleens 

geprobeerd. Ik ben eigenlijk op zoek naar iemand die mijn kan introduceren bij de directeur 

van Interpolis. Of de HR manager van Interpolis. Na een tijdje komt er wel iemand die dat 

wilt. Die zegt: ja die ken ik. Dan bied je hem een biertje aan en dan ga je eventjes praten. 

Kijken of hij jou wilt introduceren. Dan ben je wel eerlijk in je intenties. Dan weet je: ik ben 

niet geïnteresseerd in een relatie, ik wil dat jij mij in contact brengt met die persoon. 

R: Dus oprechtheid tonen is zeer belangrijk? 

I: Ja. En jezelf kwetsbaar opstellen op zo een moment. Het is niet echt kwetsbaar. Ik denk dat 

mensen een hekel hebben, je voelt wanneer je gemanipuleerd wordt, dat voel je. Je ziet het in 

iemands ogen. In een fractie van een seconde hebben zij dat door. Die oprechtheid, die moet 

er echt zijn. Daarna is het handig om communicatieve vaardigheden te hebben. Als zij niet 

oprecht zijn, dan heeft dat geen zin. 

R: Dan krijg je geen echte relaties. 
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I: Dan ben je een gladde verkoper. Dat wil je niet. Ondernemers al helemaal niet. Dat is je eer 

te na als ondernemer, om zo te zijn. Ze zijn er wel. 

R: Dat geloof ik ook wel. Dat waren al mijn vragen. 
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Interview 9 

R: Ryan Heeres 

I: Interviewee 

 

I: Dat is geen probleem. Moet ik iets ondertekenen? 

R: Ja. Ik heb alleen geen pen bij mij. 

I: Geen probleem.  

R: Voordat ik met de interviews begon had ik er 3, maar ik denk dat ze allemaal vergaan zijn 

bij de interviews. 

I: Geen probleem. Naam. Jij bent de eerste die een formulier heeft dat ik moet ondertekenen. 

Moet ik beide yes doen? 

R: Ja. De ene geeft aan dat ik het vertrouwelijk zal gebruiken en die andere dat ik zal 

verwijderen. 

I: Prima. 25 mei 2018. Of 2017? 

R: 2018. 

I: Dat kan ook niet anders. Ik kom uit 68. Vertel maar wat jij wilt weten. 

R: Ja. Ik doe de studie Entrepreneurship en voor mijn master scriptie ga ik wat meer ervaren 

ondernemers interviewen. Dan ga ik kijken hoe zij netwerken, hoe zij aan een divers netwerk 

komen en met name de acties die zijn ondernemen. Dat is het tweede onderwerp van dit 

interview. Het eerste onderwerp is wat een entrepreneur verstaat onder een divers netwerk. 

Welke aspecten daar onder vallen. Ik zal beginnen met wat algemene vragen. Ik heb op jullie 

website gekeken wat voor bedrijf jullie hebben. Kan jij iets vertellen over jouw bedrijf? 

I: Ja. Wij doen hypotheek advies voor academici, maar jij wilt weten over netwerk. Dat heeft 

met het bedrijf niet zoveel te maken. Mijn netwerk is veel diverser dan financiële sector. Dat 
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heeft met mijn achtergrond te maken en de thema's die ik interessant vind. Gedeelte is 

financiële sector, maar ben ook met andere dingen bezig. 

R: Deze vraag is meer bedrijfsgericht. Hoeft nog niet over netwerken te gaan. 

I: Hypotheekadvies voor academici. Vooral focussen op jonge toetreders tot de woningmarkt. 

De startende, de starter die koopt. Dat is onze kernklant. 

R: Kan jij iets vertellen over jouw werkervaring als werknemer of heb jij andere bedrijven 

hiervoor gehad? 

I: Oké, even heel kort. Heb jij mijn LinkedIn profiel gezien? 

R: Ja, maar even kort. 

I: Ik trek het even uit de context voor die diversiteit. Dat is het voor jou ook logischer waarom 

mijn netwerk divers is. Ik heb in Leiden gestudeerd richting geschiedenis. Ik wilde ooit 

diplomaat worden. Dat zegt ook iets over de horizon over hoe open je naar de wereld kijkt. 

Toen heb ik in Parijs gestudeerd waar diplomaten worden opgeleid. Daarna in Berlijn. Ik heb 

bijvoorbeeld in Parijs politieke wetenschappen gedaan en in Berlijn ook.  

R: Was dat in additie op je studie of was het een aparte studie? 

I: Nee. Ik heb alles in een ding gepakt. Ik heb altijd studiebeurzen gehad. Toen ben ik in 

Berlijn gebleven, ben ik eerst kort de consultancy ingegaan. McKinsey. Toen ben ik heel snel 

financieel planner geworden. In het Duitse model waar dit bedrijf uit voort komt, waren dit 

allemaal mensen die zelfstandig waren. Toen ben ik door dat Duitse bedrijf, MLP heet dat 

bedrijf. Een beursgenoteerd bedrijf met ongeveer 5000 medewerkers. Ben ik 2002 naar 

Nederland gestuurd om het Nederlandse bedrijf op te richten. Dus ik ben sinds 1995 in de 

financiële planning. Altijd hetzelfde. Het bedrijf Viisi is daaruit ontstaan. De mensen die ik 

ooit in 2002 heb aangenomen, ik ben 10 jaar ouder dan mijn medeoprichters. Wij hebben op 

het moment dat die Duitse dochteronderneming gesloten werd, vanwege strategie 

verandering. Alle buitenlandse vestigingen werden dichtgedaan. Toen hebben wij Viisi 

opgericht. Dus dat is mijn werkervaring. Mijn hele leven hetzelfde gedaan en in verschillende 

landen. 

R: Dat is zeker ook de reden waarom je bent gaan ondernemen? Het dochterbedrijf ging dicht. 
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I: Ja. Hoewel ik altijd wel ondernemer ben geweest. Als ik nu mensen spreek dan hoor ik: het 

verbaast mij niks dat jij ondernemer bent geworden. Ik weet niet hoe relevant dat voor jouw 

onderzoek is. 

R: Het is inderdaad vooral een interesse vraag. 

I: Ik heb mijn eerste bedrijf opgericht tijdens mijn studie, maar toen kreeg ik een beurs. Toen 

dacht ik: ik kan altijd nog ondernemen. Ik ga eerst in het buitenland studeren. Dat vond ik 

persoonlijk ook de leukste tijd. Wat je wel veel ziet bij mensen is dat zij naarmate ze ouder 

worden dat zij terugkeren naar wat zij eigenlijk willen. Als zij dit kunnen permitteren. Veel 

mensen uit die onderzoeken, als je kijkt, 80% is ontevreden met hun werk. Maar een gedeelte 

kunnen zich niet bewegen, zij hebben een hypotheek en kinderen en weet ik veel allemaal. Ik 

denk dat ondernemers op een bepaald tijdstip zeggen: nee. Ik ga dat risico accepteren en ik ga 

toch doen wat ik wil doen. Dat is de afgelopen 20 jaar wel veranderd. 20 jaar geleden was 

entrepreneur zijn niet zo hip als het nu is. Nu zegt iedereen: ik zou ook wel ondernemer willen 

worden. Dan moet je eigenlijk gaan uitleggen waarom je bij een bank werkt. Een start-up is 

veel cooler. 20 jaar geleden was het omgekeerd. Hoe kun je nou in hemelsnaam zelfstandige 

worden. Wil Unilever je niet hebben en waarom werk jij niet bij Shell? Dat is binnen 1 

generatie, naar mijn idee, volledig gedraaid.  

R: Daar is zelf nu een studie over. 

I: Dat kwam heel langzaam. Ik heb in Leiden ooit de eerste vereniging voor entrepreneurship 

opgericht. Je ziet wel dat mensen die op een gegeven moment ondernemer worden dat zij dat 

in zich hebben. Een beetje dat eigenwijze. Vinden dat het anders moet. Daardoor ontstaat het 

ook. Als jezelf niet overtuigt zou zijn dat het beter kan, dat er ergens een gat in de markt is. 

Dat is niks anders dan dat jij denkt dat jij een product of een dienst voor iemand hebt waar op 

dit moment niet wordt aan voldoen. Anders zou jij niet op het idee komen om voor jezelf te 

beginnen. 

R: Dan zou je nooit continuïteit kunnen bouwen. Dan ben je minder dan de rest, als je dat 

gelooft. 

I: Je moet ervan overtuigd zijn dat er vraag naar is. Dat is een beetje mijn achtergrond. 
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R: Ja. Dan zal ik naar het eerste onderwerp gaan. Diversiteit van het netwerk. Dan gaat het 

met name om de relaties, hoe divers die zijn. Wat denk jij wat er onder de diversiteit van het 

netwerk valt? Welke aspecten? 

I: Dat weet ik niet. Dat kun je heel verschillend interpreteren. Dat kan zijn dat mensen in 

verschillende sectoren werken, verschillende leeftijden, nationaliteit, politieke geaardheid. 

Dat kan heel veel zijn. 

R: Ik heb een aantal aspecten uit de literatuur gehaald die te meten zijn voor mijn scriptie. 

Nationaliteit is wel te meten maar de invloed is lastiger te meten. De aspecten die ik heb 

gevonden, wil ik kijken of jij hiermee eens bent en of dit in jouw netwerk het geval is. Dat jij 

daar veel diversiteit hebt. Eentje daarvan was die industrieën. Dan gaat het meer om ervaring 

in bepaalde industrieën. Scoort jouw netwerk daar breed op? 

I: Bedoel je ervaring in de financiële sector of in verschillende? 

R: In verschillende sectoren, dat dat divers is. 

I: Ik denk dat het divers is. Op LinkedIn zou ik eigenlijk moeten kijken. Het zijn 

waarschijnlijk 2 assen. Enerzijds een industrie as, dat is zwaar punt financiële sector. En het 

andere is waarschijnlijk duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid. Ik denk dat dat de assen 

zijn.  

R: Waarschijnlijk ook nog iets met je geschiedenis achtergrond? 

I: Ja. Wat ik merk is dat bijvoorbeeld: ik heb nu een sterke match met mensen die binnen het 

bedrijfsleven wat anders in de wedstrijd zitten. Wat zelfsturing is een voorbeeld. Wij zijn nu 

bezig met een aanvraag voor Becorp. Weet niet of jou dat iets zegt? 

R: Nee, dat zegt mij niks. 

I: Dat is een label dat Triodos heeft en ook Tony Chocolonely heeft. Maatschappelijke 

stakeholder, niet alleen maar bedrijfswinst maximaliseren maar veel bredere 

verantwoordelijkheid zien. Dan krijg je andere soorten contacten. Ik heb enerzijds via 

circulair, duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en misschien ook wel 

politiek, hele andere mensen. Zij kunnen ook bezig zijn in andere sectoren. Je hebt ook het 
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vakinhoudelijke kant. Waarschijnlijk veel mensen in mijn netwerk die iets met de financiële 

sector te maken hebben.  

R: Een andere aspect was functionele achtergrond. Wat voor banen mensen hebben. Dat pak 

je natuurlijk al met dit verhaal. 

I: Ja. Wat dat betreft geen afspiegeling van de samenleving. Het is heel academische 

georiënteerd. Ik weet niet hoeveel mensen niet gestudeerd hebben. Maar dat is natuurlijk iets. 

Ook in vriendenkringen is dat niet te koop. Dat is een homogene bubbel waar je in zit. Het is 

natuurlijk hoog opgeleid, blank. Niet per se mannelijk. Wat dat betreft is de vraag: is het 

überhaupt wel divers of is die realiteit, die bubbel waar je in bent, helemaal niet representatief 

voor de samenleving. 

R: De andere aspecten diversiteit zijn expertise, vaardigheden en talenten.  

I: Dat is precies wat ik eigenlijk ook net zei. Dat zijn mensen die in de financiële sector 

werken, daar ervaring hebben en expertise in hebben. Op die functionele as, mensen die 

verstand hebben van duurzaamheid, verstand hebben van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. 

R: Ja. Binnen de financiële sector heb je natuurlijk ook nog veel verschillende soorten van 

expertise, vaardigheden en talenten. 

I: Ja. 

R: Hoe denk jij dat jouw netwerk scoort op basis van diversiteit als je het vergelijkt met 

ondernemers in jouw branche? 

I: In vergelijking tot ondernemers in mijn branche? Ik weet het niet. Ik weet niet of mijn 

netwerk divers is. Aan de ene kant zou het divers kunnen zijn, omdat ik een alfa achtergrond 

heb, maar ik ook als persoon veel met maatschappelijk verantwoordelijkheid bezig ben. Dan 

krijg je een wat andere insteek. Het zou ook kunnen zijn dat het helemaal niet divers is, omdat 

het allemaal mensen zijn die binnen de financiële sector ook diezelfde thema's relevant 

vinden. Het is niet zo dat mijn netwerk uit Triodos ASN achtige mensen bestaan. Het zou 

kunnen dat ik zelf denk dat het heel divers is, maar dat dat helemaal niet zo is. Je hebt 

Facebook en social media. Dat je eigenlijk elke keer je eigen mening aan het bevestigen bent. 
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R: Dat is wel grappig. De ondernemers die ik heb geïnterviewd vinden dat lastig om te 

zeggen. Zij weten niet hoe divers de netwerken van andere ondernemers zijn. Mijn onderbuik 

gevoel zegt van wel, maar ik weet het niet zeker. 

I: Ik denk dat het veel minder divers is dan dat jijzelf denkt. Dan heb je dat behavioural. Als je 

mensen vraagt of zij beter auto rijden dan anderen, dan zegt 90% dat zij tot de beste 10% 

horen. Dat noem je biased. Ik denk dat iedereen in dezelfde valkuil stapt. Antwoord: ik denk 

dat het netwerk niet divers is. 

R: Wat is volgens jou de invloed van een divers netwerk? Wat voor voordelen zou het kunnen 

hebben? 

I: Ik weet niet of jij daar veel te maken hebt. Als je teams opbouwt, hoe heterogener het is, 

hoe groter de output is. Dus hoe hoger de diversiteit, hoe hoger de kwaliteit. 

R: En dat is gebaseerd op Viisi lab? op de werknemers? 

I: Laat ik het zo zeggen. Ik zal zo even naar de boekenkast lopen. Als je output van bedrijven 

wilt optimeren, dan moet je divers rekruteren. Dus wat wij doen is dat wij enerzijds breed 

rekruteren. Het is alleen maar relevant dat je gestudeerd hebt, maar studie achtergrond is 

volledig divers. Wij hebben bijvoorbeeld laatst iemand die begonnen is. Jochem die 

wetenschapsfilosofie in Utrecht heeft gestudeerd. Heder, laatste lichting, heeft 

kunstgeschiedenis gestudeerd. Het is heel divers. Verkeerseconomie. Het uitgangspunt is 

wetenschappelijk. Hoe diverser des te hoger is de kwaliteit. Je hebt verschillende manieren 

van denken die dan bij elkaar komen. Anderzijds is het weer heel homogeen, omdat iedereen 

die hier werkt die zegt: ik zou nooit in de financiële sector zijn gaan werken. Ik kwam door 

toeval jullie tegen.  

R: Natuurlijk allemaal hoog opgeleid. 

I: Ja. En het zijn allemaal mensen die uiteindelijk. Ik zeg het een beetje plat, beetje zwart wit. 

Over de financiële sector een negatief oordeel hebben en zich aangesproken voelen dat het 

anders moet. Bij Triodos ASN achtige nadenken. Medewerkers belangrijk. Zetten ze zelfs op 

de eerste plaats, voor de klant. Als de medewerker tevreden is, dan heb je ook tevreden 

klanten. Beetje Richard Branson model. We zeggen: maatschappelijk verantwoordelijkheid is 

belangrijk. Aandeelhouders staan pas op de derde plaats. Dan is de vraag: trek je ondanks het 
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feit dat de achtergrond divers is en hele verschillende dingen hebben gestudeerd, misschien 

zijn wij bij thema's over waarde oordelen juist heel homogeen. Wat wij dan cultural fit 

noemen. Wat is eigenlijk divers? 

R: Je kan het vergelijken met je branche. Met de andere hypotheekadviseurs. Dat zij toch iets 

homogener netwerk hebben. 

I: Wij zijn het hoogst opgeleide bedrijf op dat gebied. Normaal gesproken zijn 

hypotheekadviseurs bij een bank of bij een keten. Die mensen hebben voor een heel groot 

gedeelte niet gestudeerd. Dat is een heel ander type mens. Het zou kunnen zijn dat de ASN 

dat daar gemiddeld veel sociaal bewuste mensen zijn. Ik zeg maar wat. Als het om een debat 

gaat van ethische thema's of maatschappelijke thema's, misschien progressiever zijn. Ik weet 

niet of ze dan linkser zijn. Het zou best kunnen dat zij qua waarde thema's redelijk homogeen 

zijn. Uitwassen in de financiële sector. Allemaal hetzelfde oordeel over hebben. De mensen 

op de Zuidas kunnen daar een andere mening over hebben. Wat is divers en niet divers is een 

moeilijke vraag. 

R: Dat is inderdaad lastig. Wat is volgens jou het verschil in invloed tussen sterke en zwakke 

relaties. Benader jij ze op een andere manier? 

I: Wat is voor jou sterk en wat is voor jou zwak? 

R: Sterk is een persoon waar je frequent contact mee hebt of waar je goed mee kan opschieten 

die jij tot je vriendengroep rekent. En zwakke relaties: iemand die je een paar keer hebt 

gezien, wel is mee hebt gesproken. 

I: Of ik hen anders benader? 

R: Ja. Of voor andere dingen benader? 

I: Nee. Eigenlijk niet. Jij bent hier een voorbeeld van, jij stuurt een email. Vorige week was er 

een artikel in het NRC over benadert worden. Even kijken of ik het kan vinden. Misschien 

kan je even op de website kijken of je dat kan vinden. Dit gaat over: hoe ga jij met 

contactverzoeken om. Voor mij is eigenlijk het inhoudelijke het doorslaggevende. Als een 

student zegt: ik schrijf over een lockercy. Als iemand intrinsiek gemotiveerd is, heb ik alle 

tijd. Als ik een of andere aanvraag krijg, relatief veel aanvragen gekregen, voor een 
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commerciële bijdrage. Dan belt RTL Z op en die doen dan een item over wonen. Willen jullie 

meedoen? Dan komt op het eind van het gesprek: het kost zoveel. Daar doen wij principieel 

niet aan mee. Dat hebben wij op de website gezet: Wat doen wij wel en wat doen wij niet. Op 

dit moment 5 of 6 studenten die hier hun scriptie aan het schrijven zijn. Daar nemen wij tijd 

voor. Wij hebben geen belang om in de Telegraaf te staan om iets te reageren. Bepaalde 

polemiek of andere dingen doen wij mee. In mijn eigen netwerk is het meer de vraag: is 

iemand intrinsiek gemotiveerd en hoe staat hij in de wereld? Of iemand dan volledige 

irrelevant is, tussen aanhalingstekens. Onbekend of zwak of sporadisch contact is voor mij 

minder relevant dan dat iemand zegt: dat vind ik heel interessant, wil jij daar aan mee doen? 

Als ik denk: dat is authentiek en gemeend dan zou ik daar tijd voor nemen. 

R: Dat is dan belangrijker dan de relatie? 

I: Ja.  

R: Dat is wel grappig om te zien. In de financiële sector, ik heb ook een paar accountants 

geïnterviewd, die geven juist aan dat sterke relaties veel belangrijker zijn voor hen. Dat het 

meer op vertrouwen is gebaseerd. Ik denk dat dat ook wel met de wet en regelgeving voor 

accountants te maken heeft.  

I: Het is natuurlijk zo als je mensen heel lang kent. Het hangt ervan van wat het is. De sterke 

relaties. De mensen die hier werken of beginnen, komen allemaal vanaf het netwerk. Of 

tenminste, een groot gedeelte. Er zijn mensen die zijn klant geweest en hebben gesolliciteerd. 

Wij 4 oprichters kennen elkaar sinds 2002. De mensen die ouder zijn en bij ons binnen 

komen, dat gaat ook altijd via via. Dat baseert wel op hele lange relaties. Mensen die je al heel 

lang kent. Waar is netwerk, netwerk? Waar is het vriendenkring? Waar is het mensen die je 

heel lang kent? Ik weet het niet. Wat je natuurlijk veel ziet, misschien moet ik het anders 

formuleren. Er zijn natuurlijk veel mensen die netwerken en die zeggen: ik vind het heel 

belangrijk om bepaalde mensen of heel veel mensen te kennen. Ik ga nooit naar netwerk 

events. Ik ga alleen maar ergens naar toe als ik het inhoudelijk interessant vind. Omdat ik daar 

mijn tijd te kostbaar voor vindt. Er zijn heel veel mensen die op heel veel dingen rondlopen en 

visitekaartjes aan het uitdelen zijn. Dat interesseert ons eigenlijk, of mij als persoon en als 

bedrijf ook niet. Wij zeggen tegen de mensen: doe dingen die je intrinsiek leuk vindt. Noem 

een voorbeeld: wij zijn relatief veel bij events. Ken je School of Life?  



205 
 

R: Nee, dat ken ik niet. 

I: Daar gaat het vooral om filosofie en levensvragen. Dan zeggen wij tegen onze collega's: 

kom we gaan naar School of Life. Moet je maar eens googelen. Dat zijn allemaal 

levensthema's. Wij zijn allemaal met maatschappelijke dingen bezig. Ik zag gisteren 

langskomen, dat die Engelse schreef over de donut economie, is ook op de VPRO geweest. 

Daar ga ik wel naar een lezing, maar ik ga niet naar een uitnodiging voor het MKB van 

Amsterdam. Terwijl iemand die in netwerken denkt zegt: Dan moet je naar de MKB. Als de 

ING of Rabobank voor een event of borrel uitnodigt, daar ga ik nooit naar toe. Ik ga voor de 

inhoud die mij interesseren. Dat is iets wat wij binnen het bedrijf ook doen. Als wij 

opleidingsbudget hebben, dat is nog in beweging. Als iemand zegt: ik wil yoga doen. Dan zou 

ik zeggen: weet je wat, ga een yoga cursus doen. Je hoeft ook niet, I don't know. 

R: Je hoofd wordt er ook leeg van en dat is uiteindelijk beter voor iedereen. 

I: Ja. Uitgangspunt is: doe wat je intrinsiek interessant vindt. Als ik 's morgens opsta, dan wil 

ik 's avonds kunnen zeggen: dat was een interessante dag. Dan is misschien dat gesprek met 

jou interessanter dan iets wat puur zakelijk is. Dat is een beetje mijn persoonlijke insteek. Dat 

zie je bij mijn studie ook. Ik heb altijd gestudeerd wat ik interessant vond. Iedereen zei ga 

economie studeren, als voorbeeld. 

R: Dan zie je dat jij toen al begonnen was. 

I: Als ik achteraf terugkijk. De dingen die ik nog van mijn studie weet of waarvan ik dacht dat 

is interessant dat ik ooit heb gedaan, zijn dingen die je als niet functioneel zou zien. Ik heb 

ook rechten gestudeerd. Burgerlijk recht enz.. Enorm veel uren in gestopt. Ik weet er niks 

meer van. Ik zou het nu als irrelevante informatie afdoen. Ik heb ook Marxisme in Berlijn 

gestudeerd, dat vind ik nog wel interessant. Of middeleeuwse geschiedenis, dat zijn dingen 

waarvan ik denk: leuk dat ik daar tijd in kon steken. 

R: Daar leer je natuurlijk ook veel van. 

I: Ja. Ik heb ook veel bestuurd tijdens mijn studie. Ik noem maar wat: Entrepreneurship. Wij 

doen heel veel met Bram samen. Ik vindt Bram een hele geëngageerde docent waaraan je 

merkt dat hij een intrinsieke motivatie heeft. 
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R: Ja. Hij vindt het echt leuk. Iedereen zegt altijd over Bram: hij is altijd zo enthousiast. 

I: Ja. En ik denk dat dat is. Daarom werk ik alleen met dat soort mensen samen. Weet je wat, 

doe gewoon waar jezelf passie voor hebt. Als je ziet op welke tijdstippen hij dingen post, dat 

doet waarschijnlijk geen docent. Hij is er heel erg mee bezig. Die challenge van jullie hebben 

wij meteen ondersteund en gesponsord. Daar zit helemaal geen... Denk jij dat wij daardoor 1 

hypotheek klant meer hebben? 

R: Het is gewoon leuk en dan zie je wel wat er uitkomt.  

I: Ja. Ik heb ook tegen Bram gezegd: ik waardeer dat mensen die zo geëngageerd zijn als hij, 

zich engageren voor het onderwijs. Als hij op de Zuidas zou zitten, zou hij het viervoudige 

krijgen. Dat soort mensen moet je ondersteunen. Bijvoorbeeld bij die challenge zeg ik van 

Bram: zeg maar wat je nodig hebt, dan kan je dat afvinken. Je tijd gebruiken voor je studenten 

of aan het onderzoek. Dat is een beetje op die manier zitten wij in de wedstrijd. Ik vind dat er 

veel te veel gekeken wordt, ook in die netwerken. Er wordt veel te veel gecalculeerd. Wat 

levert wie op. Zo ben ik helemaal niet.  

R: Dat is ook een beetje de reden waarom ik dit onderwerp heb gekozen. Ik wist er niet zoveel 

van. Ben zelf ook niet zo een netwerker en ben nooit naar zo een event geweest. Ik snapte niet 

hoe dat in elkaar zat. Daarom als scriptie onderwerp gedaan. Het leek mij interessant om dat 

te begrijpen. 

I: Misschien omdat jij een introverte type bent. 

R: Ja, dat klopt wel. 

I: Je hebt van die mensen die zeggen. Hallo, ik ben Kees ofzo.  

R: Die vinden dat geweldig. 

I: Ik denk: is allemaal wel leuk en aardig. Je hebt het verschil tussen mensen, weet niet of dat 

in jouw onderzoek een rol speelt. Je hebt mensen die hebben een kleine vriendenkring en dat 

is intensief en inhoudelijk. Maar ik zou niet elke dag ergens willen rondlopen, je kan het 

sowieso niet allemaal verwerken. Misschien kwaliteit versus kwantiteit. Wat bij mij ook een 

rol speelt, staat ook op mijn LinkedIn profiel. De journalist in het artikel voelt zich daardoor 

getriggerd. Ik heb op mijn twintigste kanker gehad. 20% overlevingskans. Voor mij is tijd 
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alles. Het idee dat ik tijd besteed aan dingen die mij niet motiveren of waarvan ik denk: dat 

schiet gewoon niet op, dat interesseert mij niet. Dat is voor mij een maximale doelstelling. Ik 

heb geen tv, nooit gehad. Omdat ik het allemaal bagger vind. Als ik iets specifiek interessant 

vind, dan vind ik het wel. Dan kan ik uitzending gemist op mijn computer kijken. De voorkant 

van een krant met dag actuele nieuws, waar een trein ontspoort is, welke natuurramp, welke 

poes van het dak is gevallen of wie in Amsterdam vermoord is, ik zeg maar wat. Is allemaal 

irrelevante informatie. Voor mij is de quality time heel belangrijk. Dat kunnen intrinsiek 

gemotiveerde studenten zijn die iets willen weten. Dat kunnen mensen zijn: kunnen we daar 

mee helpen. Ik denk dat dat ook geldt voor de mensen die hier werken. Het feit dat je klanten 

begeleid met hun belangrijkste financiële droom, dat is ook zo. Misschien een eigen bedrijf 

voor ondernemers. 

R: Dat zit er een beetje tussen. 

I: Als je daar een bijdrage aan levert, levert dat positieve feedback. Mensen zijn ook dankbaar 

als je mensen daarin begeleid. Dat zit wel in de DNA van de organisatie. 

R: Dan zal ik wel naar het tweede onderwerp gaan. Dat gaat over de acties die ondernomen 

worden voor netwerken. Dat kan zijn goal-directed networking. Dat is dat je echt een doel 

hebt voordat jij gaat netwerken. Dan weet je wat voor relatie je gaat krijgen. Je hebt ook 

effectual networking. Dat is eigenlijk dat het een natuurlijk proces is en het onder onzekerheid 

gebeurd. Heb jij wel eens acties ondernomen om te netwerken? 

I: Ja, dat doe ik heel veel. Maar dat is meer uit een intrinsieke motivatie. Laatst een voorbeeld, 

kun je ook op mijn LinkedIn profiel bekijken. Ik zag laatst in de FD, geloof eergisteren of in 

het weekend. Zag ik een artikel dat Nederland qua vermogensongelijkheid direct na de 

Verenigde Staten komt. Ken je Pikkety? Die Franse man die dat boek schreef over 

kapitalisme. Ongelijkheid is iets dat mij altijd al bezig houd. Beetje historische context. Ik zie 

dat artikel langskomen op de FD. Dat blijkt een docent te zijn van de UvA, tenminste een 

oud-docent die in de eerste kamer heeft gezeten voor de SP. Ik kom uit een VVD huishouden 

dus het is niet zo dat als ik Marx noem en ongelijkheid dat ik uit een communistisch 

huishouden kom, dat niet. Ik kom uit een liberaal intellectueel huishouden. Dan lees ik het 

artikel en dan denk ik: is interessant. Dan wordt er verwijzen naar een onderzoek, 

wetenschappelijk artikel uit een tijdschrift. Dat vond ik niet meteen op het internet. Toen heb 

ik degene via LinkedIn een bericht gestuurd. Ik heb dat artikel gelezen in de FD, kunt u mij 



208 
 

een link sturen naar het artikel? Dat heeft hij gedaan. Dat is helemaal geen connectie van mij, 

ook niet gelinkt op LinkedIn. Dat is alleen maar uit: wat vind ik interessant en wat vind ik niet 

interessant. Heeft dat een waarde voor mijn bedrijf? Heeft dat een waarde voor mijn netwerk? 

Meeste mensen zouden zeggen dat is niet zo. Ik heb het ook gepost naderhand. Ik heb dan 

gezegd, omdat ik het belangrijk vind dat er wordt over nagedacht: Nederland staat qua 

vermogensongelijkheid direct na de VS. Hier de link naar het oorspronkelijke artikel. Is dat 

netwerken?  

R: Uiteindelijk houd jij er wel een diverser netwerk aan over maar dat is niet per se het doel. 

I: Andere mensen zullen zeggen: dat is interessant. Die jongen die in de financiële sector 

werkt, met dit soort thema's bezig houdt. De vloerbedekking is allemaal circulair, allemaal 

afval dat opnieuw gelegd is, voordat het klimaatakkoord er was. Een hele oude schoolvriend 

van mij is grondlegger van de circulaire architectuur. Die lampen komen uit de Heineken 

fabriek, uit het kantoor. Ik kan je zo wel even de keuken laten zien. Hebben wij een circulaire 

design prijs voor gekregen. Is allemaal gebeurd voor het circulaire regeer akkoord er was. 

Dan zegt iedereen: waar zijn wij mee bezig? Alles is tweedehands wat hier staat, de meubels. 

Kun je zeggen: dat is om kosten te besparen. De vloer zou net zoveel kosten dan als jij het 

opnieuw zou leggen. Het is vanuit een maatschappelijk bewustzijn, vanuit een intrinsieke 

motivatie. Dan kan iemand zeggen: waarom besteed je daar zo veel tijd aan? Omdat ik het een 

interessant thema vind en ik vind maatschappelijk belangrijk. Wij hebben de vloer opnieuw 

laten leggen, omdat ik het belangrijk vind dat mensen zeggen: wat ligt daar voor gek tapijt. 

Dat daar over gesproken wordt. Aan die stoelen kun jij niet zien of zij nieuw of oud zijn. 

R: Als jij niks gezegd had, had ik het niet gezien.  

I: De vloerbedekking denk je wel: wat een gekke vloerbedekking. 

R: Ja. Maar je zou niet verwachten dat het gerecycled is.  

I: Qua netwerk. Ik kijk niet naar functionaliteit of wat levert het op. Is iemand wel of niet 

belangrijk, interesseert mij geen pepernoot. 

R: Ja. Dan heb ik een aantal aspecten uit de literatuur en populaire websites. Een aantal acties 

om je netwerk diverser te maken, bedoel ik. Ik zal beginnen met de goal-directed networking. 
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De eerste is contracten aangaan met werknemers of leveranciers om je netwerk diverser te 

maken. 

I: Iedereen die hier start, connecten we automatisch mee. Leveranciers hangt van het thema af. 

Bedoel je partners waarmee je samen werkt? Ik ben niet verantwoordelijk voor de 

leveranciers. Ik connect alleen met wat ik interessant vind. Degene die CO2 uitgerekend 

heeft, besparing. Merel. Dat is iets waar ik zelf achteraan ben gegaan. Wij hebben 

gegarandeerd contact met accountmanagers van banken. Ik vermoed dat ik met de helft niet 

gelinkt ben. Ik heb met hen niet direct iets te maken, dat doet een collega. Het is niet zo dat ik 

systematisch denk: dan moet ik de accountmanager van de ASR ook connecten. 

R: Duidelijk. Dan heb ik nog uitnodigen voor meetings of zakelijke gesprekken? 

I: Nee, dat doe ik niet. Dat artikel ging er ook over. De titel was: nee, ik heb geen tijd om 

koffie te drinken. Ik krijg relatief veel verzoeken voor dingen. Dingetje zus, dingetje zo. We 

hebben een nieuwe software. Dat tooltje voor je website. Ik zet dat of door of ik bel met 

mensen eerst. Dan weet ik niet of wij eerder gebeld hebben of dat ik het aan jouw email kon 

zijn. 

R: Meteen aan mijn email, want wij hebben niet gebeld. 

I: Bij jou is de reden omdat je via Bram bent gekomen. Was jij niet via Bram gekomen, had ik 

je eerst gebeld. Als het via Bram is dan. 

R: Dan is het goed. 

I: Jij zegt dat. Dan ga ik ervan uit dat Bram heeft gezegd: Ja Viisi, ga er maar naartoe. Dat 

interpreteer ik dan maar zo. Of ergens is die vraag of die naam opgedoken. In jouw klasje. 

Dan is het meteen oké. Anders had ik jou eerst gebeld. 

R: Dan zal ik even die andere punten bekijken. Die hebben wij al gepakt. Acties van effectual 

networking. Ben jij wel iemand die geparticipeerd heeft in associaties. Je gaf al aan dat jij in 

besturen hebt gezeten. 

I: Ik heb in mijn studie tijd heel veel bestuurd. Eigenlijk fulltime. Studentenvereniging voor 

internationale betrekkingen. Heb ik jarenlang in het bestuur gezeten. Ik heb denk ik meer 

geleerd bij besturen dan in mijn studie. Ik denk dat veel ondernemers dat zeggen. Nu als 
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ondernemer doe ik alleen dingen die mijzelf motiveren. Ik zit in de raad van advies van het 

portaal. Dat is een oude vriend van mij, mijn beste Nederlandse vriend. Die doet al heel lang, 

wat wij dan stakeholder dialoog noemen. Debat organiseren voor duurzame landbouw of de 

transitie op duurzame landbouw. Het kan ook pesten op school zijn, integratie van 

buitenlandse jongeren. 

R: Allerlei maatschappelijke thema's? 

I: Allerlei maatschappelijke thema's. Kort geleden heeft hij een sessie gedaan met de ABN-

AMRO betreffend de CO2 reductie woningbestand. Dat is voor ons een thema. Daar zit ik in 

de raad van advies. Ik zit in de raad van advies van Superuse studio. Die hebben Tropicana, 

zwembad in Rotterdam, verandert in een circulaire broedplaats. Heeft bijna niks te maken met 

hypotheekadvies. 

R: Dat zorgt wel voor een diverser netwerk allemaal. 

I: Ja. Dat interesseert mij. Als de kankerbestrijding zou zeggen: wil jij ons helpen want jij 

hebt zelf ooit kanker gehad. Jij bent een motiverend voorbeeld voor patiënten, dan zou ik het 

ook doen. Maar als iemand zegt: wil jij meedoen met de Nederlandse verenigingen van 

banken en uitleggen waarom: wij moeten meer invloed hebben op de politiek want de banken 

hebben het zo moeilijk. Dan zou ik bedanken. Dan zou ik zeggen: nee, daar doe ik niet aan 

mee. Het is echt vanuit de inhoud, vanuit de ethiek. Niet vanuit, wat schiet ik er economisch 

mee op. Iemand die heel kritisch is zou zeggen: je doet exact hetzelfde. Doordat jij je zo 

gedraagt, trek je mensen aan. Door als bedrijf dat jij een circulaire vloerbedekking aanlegt, 

trek jij juist mensen aan die zeggen dat zij nooit in de financiële sector zouden gaan werken, 

maar wel bij jullie. Ik vertel nu mijn versie, maar iemand zou kunnen zeggen: briljante 

marketing. Ze leggen een circulaire vloerbedekking neer, ze krijgen een design award. Ze 

hebben het over zelfsturing. Dat trekt mensen aan die dezelfde maatschappelijke insteek 

hebben. Het is een fantastisch marketing verhaal. 

R: Jij doet het vanuit je intrinsieke motivatie maar dat lijdt uiteindelijk... 

I: Het is puur toeval. De design award die wij hebben gekregen, ik laat je zo de verbouwing 

zien. Die werd uitgenodigd om het design bij een tentoonstelling af te leveren. Die zei: ik heb 

geen geld. Toen zei ik: wat kost het. Het is een beetje hetzelfde als met Bram. Het kost een 

paar duizend euro. Weet je wat, wij betalen het wel. Het is belangrijk, je hebt er zoveel tijd in 
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gestopt. 5000 euro betaald voor die expositie. Prompt wint hij die prijs van 5000 euro. Maar 

dat weet ik niet van te voren. Nu kan iemand zeggen: zij willen die circulaire design award 

winnen. Dat was helemaal niet te verwachten op dat moment. Dat is een beetje de 

achtergrond. 

R: Ben jij iemand die vaak met vreemden praat en met name vreemden die veel anders zijn 

dan jij? Bijvoorbeeld op die associaties, verenigingen. 

I: Of ik dan met andere mensen praat? 

R: Meer mensen die veel anders dan jij zijn. 

I: Het is de vraag of iemand anders is. Als ik in de financiële sector zit en degene die het 

onderzoek in de FD staat. Wel even op de website gekeken en gezien dat hij Marx doceert. 

Vind ik leuk. Dan is de vraag: is dat heel anders. Of zijn er een aantal mensen in de financiële 

sector, hoogleraren, mensen die bij wetenschappelijke instituten zitten, die zich juist wel met 

inkomensongelijkheid en vermogensongelijkheid bezig houden. Dan ben je heel snel bij Marx 

en is het helemaal niet exotisch. Het is een beetje de vraag, basisinkomen, dat soort thema's 

allemaal. Dan zegt een kritische, iemand die heel kritisch is. Het is een intellectuele 

Amsterdamse grachtengordel. VPRO. 

R: Het ligt aan de invalshoek. 

I: Terwijl iemand van de Zuidas zegt: wat is dat voor rooie rakker, Marxist. Ik ben helemaal 

geen Marxist maar het is meer een sociale bewustzijn en verantwoordelijkheid. Het kan op 

een gegeven moment juist zijn. Als iemand een christelijke achtergrond heeft en vandaar is 

een maatschappelijk bewustzijn. We hebben hier een collega die is met een dominee 

getrouwd. Dan heb ik het met haar over religie en ethiek. Die achtergrond, weet de bijbel ook 

nog wel ondanks dat ik nu niet religieus ben. Is de vraag: is dat exotisch? Of is dat vanuit een 

waarde fundament juist niet exotisch, omdat wij vanuit die waarde overweging dat allemaal 

maatschappelijk bewuste mensen zijn. Die zeggen: een bedrijf heeft niet alleen maar 

verantwoordelijk richting eigenaren winst af te leveren, maar ook ten opzichte van hun 

werknemers, partners, klanten. 

R: De hele maatschappij. 
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I: Ja. Kijk maar naar ZZP’ers. Iedereen die hier werkt, staat op de loonlijst. De schoonmakers 

staan op de loonlijst. Hebben pensioenvoorziening, is verzekerd. 

R: Sommige mensen hebben dat zij niet goed kunnen praten met mensen die niet helemaal in 

hun straatje liggen. 

I: Dat ligt eraan hoe je het ziet. Misschien dat ik met iemand die huizen gekraakt heeft in 

Amsterdam en met iemand die de poort van Shell blokkeert, omdat dat boren moet ophouden. 

Er was weer olie gevonden. Denk ik jongens, waar heb je het over. Misschien dat ik 

makkelijker tot hem toegang heb, via dat thema. VVD zegt: ik vind het schandalig dat ik 

successierecht moet betalen over mijn erfenis. Daar heb ik geen link mee. Qua visuele 

waarneming zou die VVD’er denken: hij heeft ook een witte overhemd aan. Die kraker, 

degene met de ketting aan Shell zit er visueel anders uit, maar daar hebben wij inhoudelijk 

misschien meer een klik mee. Ik denk dat bij dat netwerken heel sterk, dat weet ik uit de 

psychologie. Mensen zoeken heel erg hun gelijken op. Mensen die het met jou eens zijn. Ik zit 

meer in de wedstrijd: als iemand goed kan onderbouwen waarom hij het niet eens is, kom je 

inhoudelijk verder. Daarom ook divers aannemen. Eigenlijk moet je mensen hebben die een 

andere mening hebben. Door het debat kom je verder. Als iedereen het met elkaar eens is, is 

in de politiek ook zo. Dan wordt het een dictatuur. Pluralisme en verschillende meningen, 

verschillende mensen zijn veel zinvoller. Ik zou graag meer mensen met een 

migratieachtergrond in het bedrijf willen hebben. 1 jongen is oorspronkelijk uit Afghanistan, 

1 met Spaanse ouders. 2 zelfs. Maar wij hebben te weinig diversiteit. Bij mijn weten hebben 

wij geen homo's of lesbiennes hier. Dat is slecht, voor het pluralisme in de organisatie. Als je 

mensen hebt die heel anders in de wedstrijd zitten, dan zou die zeggen: de manier waarop dit 

op de website geformuleerd is, is heel denigrerend voor... sinterklaasdebat is daar een 

voorbeeld van. Een blanke Nederlander kan wel vinden: ja, dat is altijd zo geweest. Zwarte 

Piet is hartstikke leuk. Als je iemand hebt in jou omgeving die zegt: maar ik voel mij 

gekwetst. En je waardeert die persoon zeer, dan zou je eerder zeggen: laten we die zwarte 

Pieten allemaal een ander kleurtje geven. Ik vind juist dat het openstaan voor anderen, juist 

belangrijk is om jezelf door te ontwikkelen. Ik vind jonge mensen belangrijk. Jonge mensen 

die binnen komen zeggen wij: alles zeggen wat jij ervan vindt. Als het op een constructieve 

manier is, dan is dat alleen maar waardevol. Dat is voor diversiteit ook zo. 
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R: Dan zal ik naar het volgende kleine onderwerp gaan. Dat is hoe je ervoor zorgt dat een 

relatie/wild vreemde een zwakke relatie wordt. Ben jij iemand die goed luistert of ben jij 

iemand meer het woord neemt? 

I: Dat hangt af van het thema. Als ik ergens naartoe ga waar ik geen verstand van heb en ik 

spannend vind. Er is een voordracht begonnen en die heeft ook bij Van der Brom gewerkt. 

Gaat over een thema dat ik niet weet, dan zal ik luisteren. Als iemand naar mij toekomt en 

vraagt: kan jij dit en dat vertellen. Dan heb ik een hele andere rol. Wat je natuurlijk hebt: als 

je aangesproken wordt op een thema waar jezelf een missie hebt, dan heb je die 

zendingsdrang. Dat hebben ondernemers ook wel. Bijvoorbeeld Tony Chocolonely, die willen 

de hele tijd over slaaf vrije chocola praten. Dat is hun, dat willen zij uitdragen. Terwijl iemand 

die in de circulaire architectuur zit, die zal permanent willen zeggen dat Nederland anders 

gebouwd moet worden. Dat hebben wij ook wel. Hoe meer zendingsdrang en vanuit een 

purpose en een why. Start with why. Des te meer zal je het woord voeren en die boodschap 

willen uitdraaien. 

R: Duidelijk. Deze vragen hebben wij allemaal al gepakt in de vorige sessie. Is er iets dat jij 

zou willen veranderen aan jouw netwerk? Misschien puur uit interesse? 

I: Zou ik iets willen veranderen aan mijn netwerk? 

R: Toevoegen is misschien beter verwoord.  

I: Er zijn wel thema's die. Er zijn wel dingen die ik belangrijk vind. Ik zou wel op den duur in 

een politieke denktank willen zitten, waar ik meer invloed zou hebben. Ik heb zelf 

geprofiteerd van studiefinanciering en beurzen. Ik vind het een schandaal dat de 

studiefinanciering zo beperkt is. Of ik vind dat de hypotheekrente aftrek afgeschaft moet 

worden.  

R: Dat is wel op landelijk niveau? 

I: Ik ben wel eens gevraagd bij de regionale dingen maar dat is zo een geouwehoer, op het 

maar hard te formuleren. Ik heb het geduld daar niet voor. Enerzijds vind ik het interessant 

om iets te roepen. Ik heb ook een artikel geschreven op een vak website, een hele branche, dat 

ik vind dat de hypotheekrente aftrek afgeschaft moet worden. Het is een enorm nadeel voor 

starters. Dat is vloeken in de kerk, zou ik maar zeggen. Als je zegt: je wilt je netwerk diverser 
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willen maken. Dan ja, dat zou ik willen. Ook wel bepaalde dingen die ik nog wil doen. 

Tegelijkertijd denk ik: ik heb hier veel meer invloed, circel of influence, dan in een netwerk 

waar ik actief achteraan moet gaan. Misschien dat de bevrediging zelf voor een circulaire 

vloerbedekking meer bevrediging oplevert dan in een of andere praatclub te gaan zitten. Dus 

enerzijds ja, anderzijds weet ik het niet. Misschien moet ik maar de dingen doen waar ik 

dagelijks mee bezig ben.  

R: Anders wordt het teveel. 

I: Het levert minder frustraties op. 

R: Ik ga ook een training oprichten voor mensen die ondernemer willen worden of 

beginnende ondernemers. Hoe zij een diverser netwerk kunnen krijgen. Het zal ongeveer 1-2 

uur duren. Heb jij tips voor deze training? Het is een hele algemene vraag. 

I: Ik zou jou onderzoek nemen en kijken of je daaruit iets kan destilleren. Als jij 10 mensen 

hebt geïnterviewd en 3 punten die de hele tijd terugkomen. Ik zou het afhankelijk maken van 

wat de mensen zeggen. Ik heb maar een mening. 

R: Die intrinsieke motivatie vind ik interessant om erin te doen. 

I: Je moet maar met Marc-Peter erover praten. Die zijn met een thema bezig en dat heet 

lockercy people. Zijn vooral aan het kijken vanuit de intrinsieke motivatie of mensen met 

zelfsturing aan de slag kunnen. Een platte organisatie en agile zijn thema's. Dat heeft niks met 

hypotheek advies te maken. Wij willen dat faciliteren. Wij vinden dat meer mensen met hun 

why aan de slag moeten. Dat is met Entrepreneurship ook. Het is goed als meer mensen, zeker 

als zij jong zijn en weinig verplichtingen hebben, gewoon is iets proberen. 

R: Dit waren al mijn vragen.  
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Appendix 9: Evaluations of the Training Program 

Evaluation 1 

Leeftijd: 28 

Geslacht: man 

Werkzaam in sector: Beleggen 

Ervaring als ondernemer in jaren: 2 jaar 

De antwoorden zijn schaal 1 op 5.  

1 = sterk niet mee eens 

2 = Niet mee eens 

3 = Neutraal 

4 = Mee eens 

5= Sterk mee eens 

 1 2 3 4 5 

Ik begrijp beter wat een divers netwerk is    X  

Ik heb mijn eigen netwerk beter in beeld    X  

Ik weet beter wat de voordelen zijn van 

een divers netwerk 

    X 

Ik weet beter hoe ik mijn netwerk meer 

divers kan maken 

   X  

Ik zal mijn netwerk proberen meer divers 

te maken 

    X 

De nieuwe vergaarde kennis zal mij verder 

helpen als ondernemer 

   X  

Deze training is nuttig voor mij    X  

Deze training zou ik aanraden aan 

beginnende ondernemers 

    X 

      

 

Wat zijn de sterke punten van de training? 

Het zet cursisten aan het denken over de opbouw van hun eigen netwerk. En het toekomstplan 

om dit te verbeteren.  
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Wat zijn de verbeterpunten van de training?  

Concepten kunnen beter worden ingeleid. Eventueel vragen beter inleiden. Bijvoorbeeld met 

voorbeeldantwoorden of keuzemogelijkheden.  
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Evaluation 2 

Leeftijd: 24 

Geslacht: Man 

Werkzaam in sector: Financiële dienstverlening  

Ervaring als ondernemer in jaren: 2 

De antwoorden zijn schaal 1 op 5.  

1 = sterk niet mee eens 

2 = Niet mee eens 

3 = Neutraal 

4 = Mee eens 

5= Sterk mee eens 

 1 2 3 4 5 

Ik begrijp beter wat een divers netwerk is     X  

Ik heb mijn eigen netwerk beter in beeld    X  

Ik weet beter wat de voordelen zijn van 

een divers netwerk 

   X  

Ik weet beter hoe ik mijn netwerk meer 

divers kan maken 

  X   

Ik zal mijn netwerk proberen meer divers 

te maken 

   X  

De nieuwe vergaarde kennis zal mij verder 

helpen als ondernemer 

   X  

Deze training is nuttig voor mij   X   

Deze training zou ik aanraden aan 

beginnende ondernemers 

    X 

 

Wat zijn de sterke punten van de training? 

Welke manieren van  netwerken er zijn  

 

 



218 
 

 

Wat zijn de verbeterpunten van de training?  

Meer praktische voorbeelden en oefeningen. Iets meer diepgang in de theorie zou wel 

gewaardeerd worden.  
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Evaluation 3 

Leeftijd: 29 

Geslacht: M 

Werkzaam in sector: Gaming industrie / affiliate marketing 

Ervaring als ondernemer in jaren: 3 

De antwoorden zijn schaal 1 op 5.  

1 = sterk niet mee eens 

2 = Niet mee eens 

3 = Neutraal 

4 = Mee eens 

5= Sterk mee eens 

 1 2 3 4 5 

Ik begrijp beter wat een divers netwerk is    x  

Ik heb mijn eigen netwerk beter in beeld     x 

Ik weet beter wat de voordelen zijn van 

een divers netwerk 

   x  

Ik weet beter hoe ik mijn netwerk meer 

divers kan maken 

  x   

Ik zal mijn netwerk proberen meer divers 

te maken 

  x   

De nieuwe vergaarde kennis zal mij verder 

helpen als ondernemer 

   x  

Deze training is nuttig voor mij    x  

Deze training zou ik aanraden aan 

beginnende ondernemers 

   x  

 

 

Wat zijn de sterke punten van de training? 
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Een sterk punt van de training is dat het allemaal erg goed te volgen was. De logische opbouw 

van de training voelde erg natuurlijk. Verder heb ik verschillende nieuwe inzichten verkregen 

op het vlak van netwerken die ik kan toepassen in echte situaties. 

Wat zijn de verbeterpunten van de training?  

Ik had gehoopt dat de training nog uitgebreider zou zijn geweest, maar vooral omdat het zo 

interessant was.  
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Evaluation 4 

Leeftijd:25 

Geslacht: Man 

Werkzaam in sector: Consultancy 

Ervaring als ondernemer in jaren: 1 

De antwoorden zijn schaal 1 op 5.  

1 = sterk niet mee eens 

2 = Niet mee eens 

3 = Neutraal 

4 = Mee eens 

5= Sterk mee eens 

 1 2 3 4 5 

Ik begrijp beter wat een divers netwerk is    X  

Ik heb mijn eigen netwerk beter in beeld    X  

Ik weet beter wat de voordelen zijn van 

een divers netwerk 

   X  

Ik weet beter hoe ik mijn netwerk meer 

divers kan maken 

   X  

Ik zal mijn netwerk proberen meer divers 

te maken 

    X 

De nieuwe vergaarde kennis zal mij verder 

helpen als ondernemer 

   X  

Deze training is nuttig voor mij    X  

Deze training zou ik aanraden aan 

beginnende ondernemers 

   X  

 

Wat zijn de sterke punten van de training? 

Het geeft een goed beeld manieren om je netwerk te vergroten en ook de voordelen van een 

diverser netwerk. 

Het discussiëren van de onderwerpen in groepen vind ik goed, omdat je op die manier 

verschillende standpunten kan meenemen na de training.   
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Wat zijn de verbeterpunten van de training?  

De rollenspellen die gedaan worden een voor een doen, zodat er gekeken kan worden naar 

de manier waarop andere mensen het doen. 
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Evaluation 5 

Leeftijd:36 

Geslacht:Man  

Werkzaam in sector: Detailhandel ( food) 

Ervaring als ondernemer in jaren:10 

De antwoorden zijn schaal 1 op 5.  

1 = sterk niet mee eens 

2 = Niet mee eens 

3 = Neutraal 

4 = Mee eens 

5= Sterk mee eens 

 1 2 3 4 5 

Ik begrijp beter wat een divers netwerk is    X  

Ik heb mijn eigen netwerk beter in beeld    X  

Ik weet beter wat de voordelen zijn van 

een divers netwerk 

    X 

Ik weet beter hoe ik mijn netwerk meer 

divers kan maken 

    X 

Ik zal mijn netwerk proberen meer divers 

te maken 

  X   

De nieuwe vergaarde kennis zal mij verder 

helpen als ondernemer 

  X   

Deze training is nuttig voor mij    X  

Deze training zou ik aanraden aan 

beginnende ondernemers 

   X  

 

Wat zijn de sterke punten van de training? 

Duidelijk wat er verwacht wordt en het zelf nadenken en aandragen van oplossingen. 

 

Wat zijn de verbeterpunten van de training?  

Beginnen met groepen in dezelfde sector niet gelijk heel breed. Dit zorgt voor verwarring. 
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Evaluation 6 

Leeftijd: 24 

Geslacht: Vrouw 

Werkzaam in sector: Marketing & Communicatie 

Ervaring als ondernemer in jaren: nog geen jaar 

De antwoorden zijn schaal 1 op 5.  

1 = sterk niet mee eens 

2 = Niet mee eens 

3 = Neutraal 

4 = Mee eens 

5= Sterk mee eens 

 1 2 3 4 5 

Ik begrijp beter wat een divers netwerk is       X 

Ik heb mijn eigen netwerk beter in beeld     X  

Ik weet beter wat de voordelen zijn van 

een divers netwerk 

     

 X 

 

Ik weet beter hoe ik mijn netwerk meer 

divers kan maken 

     X 

Ik zal mijn netwerk proberen meer divers 

te maken 

     X 

De nieuwe vergaarde kennis zal mij verder 

helpen als ondernemer 

    X  

Deze training is nuttig voor mij     X  

Deze training zou ik aanraden aan 

beginnende ondernemers 

    X  

 

Wat zijn de sterke punten van de training? 

De interactiviteit door het uitvoeren van een rollenspel en de toelichting over hoe je een 

netwerk divers kunt maken. Verder was de structuur van de training goed, door eerst vragen 

te stellen over wat we al wisten van een divers netwerk kon onze kennis daarna worden 

verbreedt door ons meer over een divers netwerk te leren. 
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Wat zijn de verbeterpunten van de training?  

Misschien in het vervolg een paar rollenspellen voor de groep zodat we daar met zijn allen op 

konden reageren. In groepjes zie je niet zo goed hoe andere het rollenspel uitvoert en dat is, 

denk ik, juist leerzaam om te zien. 
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Evaluation 7 

Leeftijd: 30 

Geslacht: m 

Werkzaam in sector: Onderwijs 

Ervaring als ondernemer in jaren: 2 

De antwoorden zijn schaal 1 op 5.  

1 = sterk niet mee eens 

2 = Niet mee eens 

3 = Neutraal 

4 = Mee eens 

5= Sterk mee eens 

 1 2 3 4 5 

Ik begrijp beter wat een divers netwerk is    X  

Ik heb mijn eigen netwerk beter in beeld  X    

Ik weet beter wat de voordelen zijn van 

een divers netwerk 

  X   

Ik weet beter hoe ik mijn netwerk meer 

divers kan maken 

    X 

Ik zal mijn netwerk proberen meer divers 

te maken 

   X  

De nieuwe vergaarde kennis zal mij verder 

helpen als ondernemer 

  X   

Deze training is nuttig voor mij    X  

Deze training zou ik aanraden aan 

beginnende ondernemers 

   X  

 

Wat zijn de sterke punten van de training? 

De sterke punten zijn dat het initiatief het meest bij de trainingvolger ligt. 
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Wat zijn de verbeterpunten van de training?  

Er wordt theorie uitgelegd zoals ‘effectual’ en ‘goal-directed’. In plaats van deze theorie 

voorleggen zou ik eerst de trainingvolger in het diepe gooien waarna ik benoem hoe de 

manier van netwerken heet en hoe dit beter kan doen op basis van de theorie. 
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Evaluation 8 

Leeftijd: 31 

Geslacht: Man 

Werkzaam in sector: Digital 

Ervaring als ondernemer in jaren: 1,5 jaar 

De antwoorden zijn schaal 1 op 5.  

1 = sterk niet mee eens 

2 = Niet mee eens 

3 = Neutraal 

4 = Mee eens 

5= Sterk mee eens 

 1 2 3 4 5 

Ik begrijp beter wat een divers netwerk is    x  

Ik heb mijn eigen netwerk beter in beeld    x  

Ik weet beter wat de voordelen zijn van 

een divers netwerk 

  x   

Ik weet beter hoe ik mijn netwerk meer 

divers kan maken 

  x   

Ik zal mijn netwerk proberen meer divers 

te maken 

    x 

De nieuwe vergaarde kennis zal mij verder 

helpen als ondernemer 

   x  

Deze training is nuttig voor mij    x  

Deze training zou ik aanraden aan 

beginnende ondernemers 

   x  

 

Wat zijn de sterke punten van de training? 

Het deelnemersveld was redelijk divers waardoor je input uit verschillende richtingen kreeg. 

Ook gelijk een mooie kans om te netwerken ;) 

 

Wat zijn de verbeterpunten van de training?  
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Hij was wel redelijk theoretisch. Meer praktisch maken. Ik zou meer rollenspellen toevoegen 
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Evaluation 9 

Leeftijd: 28 

Geslacht: Vrouw 

Werkzaam in sector: Marketing 

Ervaring als ondernemer in jaren: <1 jaar 

 

De antwoorden zijn schaal 1 op 5. 

1 = sterk niet mee eens 

2 = Niet mee eens 

3 = Neutraal 

4 = Mee eens 

5= Sterk mee eens 

 1 2 3 4 5 

Ik begrijp beter wat een divers netwerk is   x 
 

 

Ik heb mijn eigen netwerk beter in beeld   x 
 

 

Ik weet beter wat de voordelen zijn van 

een divers netwerk 

  x   

Ik weet beter hoe ik mijn netwerk meer 

divers kan maken 

  
 

x  

Ik zal mijn netwerk proberen meer divers 

te maken 

    x 

De nieuwe vergaarde kennis zal mij verder 

helpen als ondernemer 

   x  

Deze training is nuttig voor mij    
 

x 

Deze training zou ik aanraden aan 

beginnende ondernemers 

   x  

 

Wat zijn de sterke punten van de training? 
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Het bewustzijn creëren. Het was goed dat de vragen mij aan het denken zette over mijn eigen 

netwerk. Daardoor begrijp ik nu beter hoe ik hier meer van kan profiteren en het uit kan 

breiden. 

Wat zijn de verbeterpunten van de training? 

Ik denk dat meer participanten leuk zal zijn voor de interactie met andere deelnemers. 

Daarnaast zouden we bij meer deelnemers ook direct na de netwerk-training kunnen 

netwerken.  
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Evaluation 10 

Leeftijd: 29 

Geslacht: Man 

Werkzaam in sector: Detailhandel 

Ervaring als ondernemer in jaren: 3 

De antwoorden zijn schaal 1 op 5.  

1 = sterk niet mee eens 

2 = Niet mee eens 

3 = Neutraal 

4 = Mee eens 

5= Sterk mee eens 

 1 2 3 4 5 

Ik begrijp beter wat een divers netwerk is    X  

Ik heb mijn eigen netwerk beter in beeld    X  

Ik weet beter wat de voordelen zijn van 

een divers netwerk 

   X  

Ik weet beter hoe ik mijn netwerk meer 

divers kan maken 

    X 

Ik zal mijn netwerk proberen meer divers 

te maken 

    X 

De nieuwe vergaarde kennis zal mij verder 

helpen als ondernemer 

  X   

Deze training is nuttig voor mij   X   

Deze training zou ik aanraden aan 

beginnende ondernemers 

   x  

 

Wat zijn de sterke punten van de training? 

Inzichtelijk. Duurt niet te lang. 

 

Wat zijn de verbeterpunten van de training?  
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Misschien zou het beter zijn als er een voorbeeldgesprek is. 
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Evaluation 11 

Leeftijd: 32 

Geslacht: Man 

Werkzaam in sector: transport 

Ervaring als ondernemer in jaren: 2 

De antwoorden zijn schaal 1 op 5.  

1 = sterk niet mee eens 

2 = Niet mee eens 

3 = Neutraal 

4 = Mee eens 

5= Sterk mee eens 

 1 2 3 4 5 

Ik begrijp beter wat een divers netwerk is    X  

Ik heb mijn eigen netwerk beter in beeld    X  

Ik weet beter wat de voordelen zijn van 

een divers netwerk 

  X   

Ik weet beter hoe ik mijn netwerk meer 

divers kan maken 

   X  

Ik zal mijn netwerk proberen meer divers 

te maken 

  X   

De nieuwe vergaarde kennis zal mij verder 

helpen als ondernemer 

   X  

Deze training is nuttig voor mij    X  

Deze training zou ik aanraden aan 

beginnende ondernemers 

   X  

 

Wat zijn de sterke punten van de training? 

De sterke punten van deze training zijn dat ik beter leer begrijpen hoe ik mijn netwerk 

diverser kan maken. Dit is namelijk niet makkelijk. 

Wat zijn de verbeterpunten van de training?  
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Een verbeterpunt zou kunnen zijn om wat meer te vertellen over de voordelen van een divers 

netwerk. Dit is mij nog steeds niet helemaal duidelijk. 

 

 


