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Wali Alizadah opende samen met zijn broer Ahmad 

in 2010 een eigen restaurant: Sarban. Het eerste 

Afghaanse restaurant van Zuid-Nederland is in 

Tilburg uitgegroeid tot een begrip. 

VALLEN EN OPSTAAN
“Toen ik naar Nederland kwam was ik veertien. In eerste 
instantie kende ik hier niemand. Het voelde niet als beginnen 
bij nul, maar eerder bij min twintig. Goodwill opbouwen kost 
tijd en soms moet je wantrouwen overwinnen. Als je te 
enthousiast bent, schrik je mensen af. Wat een gekke gast! 
Dat komt ook door culturele verschillen. Wij wilden bij-
voorbeeld de ambtenaren van het opvangcentrum bedanken 
met een cadeau of etentje. Heel normaal voor ons. Maar het 
werd niet meteen geaccepteerd, uit misplaatste angst voor 
omkoperij en men was bang in het krijt te staan.” 

EEN GOED GEVOEL
“Nadat ik van het MBO was getrapt, wilde ik graag verder 
studeren, maar ik had niet de juiste toelatingspapieren. 
Iemand uit het onderwijs heeft me toen wegwijs gemaakt 
en bij een school naar binnen geloodst. Puur uit sympathie. 
Iemand helpen geeft een goed gevoel. Dat doen we ook in 
ons restaurant, we vertellen altijd bij gasten aan tafel over 
de gerechten die voor hen staan. In het begin vonden 
mensen het vreemd – ‘ga je mee eten of zo?’ – nu is het 
ritueel omarmd en wordt het erg op prijs gesteld. 
Je moet soms durf en geduld hebben om door te zetten.”

NETWERKEN IS TEAMWORK 

WAARBIJ JE RUGDEKKING EN 

PARTNERS-IN-CRIME NODIG 

HEBT. EINZELGÄNGER KOMEN 

NIET VER.”

Tim Kramer studeert Leisure Management aan 

de NHTV in Breda. Hij heeft een passie voor 

Imagineering en schrijft een scriptie over 

maatschappelijke initiatieven. 

OVERVALLEN
“Ik heb geleerd van een tekort aan voorbereiding. Laatst was 
ik aanwezig bij een evenement van BrabantKennis. Plotseling 
werd mij gevraagd of ik mee wilde eten met de organisatie en 
sprekers. Aan tafel zat ook een redacteur van de Volkskrant 
die mij vragen begon te stellen. ‘Wat wil je met je studie?
Zijn daar banen in?’ Ik had geen waterdicht verhaal en vond 
het lastig. Daarna heb ik mezelf voorgenomen om een 
verhaal paraat te hebben, zodat er ook ruimte is voor 
enthousiasme en passie. Goed leermoment dus.” 

VOORKEUR VOOR TOEVAL
“Ik ben geen strategische netwerker, ik sta liever open voor 
het toeval. Zo stelde mijn opdrachtgever me voor aan de 
Commissaris van de Koning. We hadden een positief en open 
gesprek over mijn stage bij de Gemeente Breda. Uiteindelijk 
is hij ook bij de presentatie van mijn opdracht geweest.” 

Frederiek Dijkstra werkt als adviseur vormgeving 

en architectuur bij bkkc. Ze is tevens coördinator 

en programmeur bij het netwerk MozaïekBrabant. 

SLECHTE INDRUK?
“Onlangs was ik met iemand aan het kletsen toen de ogen 
van mijn gesprekspartner bleven steken op borsthoogte. Dat 
praat een ineens een stuk lastiger! Wat ook wel eens gebeurt, 
is dat de realiteit niet aansluit bij mijn verwachtingen. Bij een 
netwerkevenement heb ik al een idee hoe het zou moeten 
gaan. Als het dan helemaal anders loopt denk ik soms dat ik 
het verpest heb. Na zo’n ‘blamage’ heb ik het wel eens 
nagevraagd, maar die indruk had men dan niet van mij. 
In mijn hoofd zat echter dat ik mezelf als professional wilde 
neerzetten en dat dat niet gelukt was.” 
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Theo Peeters is directeur van Theek5. 

Deze bibliotheekorganisatie is actief in acht 

Brabantse gemeenten. 

NIET VERSLOFFEN
“Ik zeg wel eens: ‘je moet het dak maken als de zon schijnt’. 
Dat betekent dat je als bibliotheekorganisatie die actief 
is in acht gemeenten continu bezig moet zijn met het 
onderhouden van lokale netwerken. Dat vraagt veel tijd en 
inzet. Het gaat fout wanneer je als bibliotheek te weinig 
aandacht besteedt aan actief netwerken. Dan dreig je als 
organisatie toch een onbekend instituut te worden. 
Met je poten in de modder staan blijft belangrijk. 
Daarnaast heeft Theek5 als credo ‘open’, niet alleen wat
betreft openingstijden, maar vooral qua houding. Netwerken 
is geen 9-tot-5-bezigheid en vergt een open blik op de lange 
termijn.”

CONNECTIES
“Iets wat zowel mij als de bibliotheek erg geholpen heeft 
is dat ik in 2012 ben uitgeroepen tot ‘Beste Bibliothecaris 
in 2012’. Ik zie dat als een verdienste van de organisatie. 
Een groot netwerk helpt uiteraard bij het verkrijgen van de 
meeste stemmen. Als je later bij de gemeente of wethouders 
aan tafel zit, dan helpt zo’n titel en is er respect voor onze 
vakkennis. Een ander voorbeeld is dat we in Oosterhout 
binnenkort een nieuw gebouw openen. Gelukkig hebben 
we via ons netwerk een uitstekende tijdelijke huisvesting 
geregeld. Dat gaat makkelijker als je mensen al kent én als ze 
weten wat jouw organisatie doet. Maar die gunfactor verdien 
je ook door het opbouwen en onderhouden van je netwerk.” 

NETWERKEN IS GEEN 

9-TOT-5-BEZIGHEID EN 

VERGT EEN OPEN BLIK OP 

DE LANGE TERMIJN.”

ZELFVERTROUWEN
“Ja, dat was tijdens het traject van MozaïekBrabant. 
Bij veel evenementen deed ik het openingswoord en was ik 
letterlijk het gezicht van het project. Toen ik ook belangrijke 
bijeenkomsten mocht modereren heb ik me telkens goed 
voorbereid, maar uiteindelijk deed ik steeds meer op gevoel. 
Zo stelde ik een bekende gast een vraag en vervolgens 
maakte zijn uitgebreide antwoord al mijn andere vragen 
overbodig. De spreker merkte dat op, excuseerde zich en 
adviseerde me de spreekkaartjes gewoon weg te leggen. 
Dat ging verrassend goed en ik heb er achteraf ook 
complimenten voor gekregen. Fijn om echt in gesprek te 
gaan en om op je kennis te vertrouwen.”

Edwin Mermans is adviseur van de Provincie 

Noord-Brabant. Hij werkt veel in internationaal 

verband en organiseert Europese innovatie-

netwerken. 

LEERZAAM 
“Voor de provincie ben ik veel bezig met het bouwen van 
communities met een gemeenschappelijke opgave, zoals 
Smart Health Brabant. Vertrouwen is daarbij essentieel, 
maar je gaat ook wel eens op je bek, zoals laatst in een 
Europees netwerk met regionale clusters. Onderling was 
er veel vertrouwen en de samenwerking was uitstekend. 
De groep had echt lol samen. Het ging mis toen bleek dat een 
nieuwe partner -die het vertrouwen kreeg- een project had 
gekaapt. Onze fout was een gebrek aan communicatie 
en naïviteit. We hadden de partner vooraf moeten meenemen 
in onze fundamenteel andere manier van (net)werken met 
nauwelijks enige hiërarchie. Achteraf konden we ze niet meer 
terugfluiten.”
 
SYNERGIE 
“Eerder deze week sprak ik een Zweedse regionale minister 
die meer wil samenwerken met Brabant in een Europees 
netwerk. Dat zijn leuke gesprekken. Ook heeft Noord-Brabant 
recent een grote Europese conferentie mogen organiseren. 
Natuurlijk niet zonder een goede lobby, maar vooral door de 
samenwerking met Brabantse partners. Als provincie alleen 
was dat nooit gelukt. Samen hebben we zo de Brabantse 
agenda verder geholpen. Ik was aangenaam getroffen door 
de actieve houding tot op directieniveau. Het diplomatieke 
spel werd daar strategisch meegespeeld. Netwerken is 
teamwork waarbij je rugdekking en partners-in-crime nodig 
hebt. Einzelgänger komen niet ver.”
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