
Veel van hen zijn lid van De Vrienden van Jan van Besouw, 
een mooi voorbeeld van een sterk lokaal netwerk, letterlijk 
en figuurlijk zeer waardevol. Ondernemers zijn altijd vrij 
helder in wat ze van mij, van ons willen, en wat ze daar 
voor over hebben. Dat scheelt veel schijnbewegingen en 
vooral veel tijd, iets waar ondernemers zuinig mee 
omspringen.

Chaos en toeval 
Vage kennissen, oude bekenden en nieuwe vrienden staan 
allemaal vrolijk naast elkaar op Facebook en LinkedIn. 
Een indeling in categorieën zou het makkelijker maken 
gericht te zoeken naar een contact. Maar misschien is 
ouderwetse willekeur minstens zo effectief, want 
associatief. Toeval en chaos mogen graag een partijtje 
meespelen, zodat er vergaderd kan worden met 
de paella op tafel. 

Net mozaïeken
Onlangs hadden we bij ons in huis een startbijeenkomst 
rond lokaal erfgoed. Enthousiaste collega’s van de 
bibliotheek en Cubiss, en vrijwilligers van verschillende 
Goirlese erfgoedverenigingen zaten bij ons aan tafel rond 
de Maand van de Geschiedenis. Inhoudelijk had ik niet veel 
in te brengen. Het werd interessant toen we op het idee 
kwamen om een Grote Geschiedenisquiz te organiseren! 
“Dat kan bij ons in de foyer,” bood ik ter plekke aan. 
Over geld hebben we het niet eens gehad, iedereen deed 
waar hij goed in is en de quiz werd een succes. Voor mij 
ook omdat ik die avond weer allerlei nieuwe contacten 
opdeed die me weer van pas gaan komen, en ik weet dat 
die nieuwe contacten mij durven te bellen als ze iets van 
me nodig hebben. En dat gebeurde al: vorige week werd 
ik geattendeerd op een verweesd wandmozaïek, dat 
misschien een hele mooie plek in Goirle kan krijgen. 
Wederom: hebbes!

We maken er een zootje van
Als ik verschillende belangen, typen mensen en disciplines 
bij elkaar kan brengen, dan heb ik het naar m’n zin. 
De jonge regisseuse die in de showroom van de plaatselijke 
autodealer een voorstelling maakt met een bijrol voor de 
blokfluitgroep van de plaatselijke muziekschool, zoiets. 
Of de modeontwerper die in de bibliotheek een lezing komt 
geven over internationaal ondernemen, voor de lokale 
ZZP’ers. Daar hoort onvermijdelijk wat gezonde spanning 
en irritatie bij - “Ze denkt toch niet dat die acteurs over die 
auto’s mogen lopen?!”- , maar als het eindresultaat er is, 
dan is het feest. Wauw! 

De grootste fout die je dan kunt maken is het succes naar 
je toe willen trekken. Niet doen! Nooit zeggen: “dat kwam 
door mij, want ik kende iedereen en ik heb ze bij elkaar 
gezet.” Dat dénk je alleen stiekem, eventjes…

Netwerken is theater
In de theaterwereld wemelt het van de leuke, 
lieve mensen die je altijd willen zoenen. Ze hanteren 
hun eigen netwerkcodes: 

1
Je doet altijd aardig tegen elkaar. Let op: áltijd. Je weet 
nooit of je de ander morgen nodig hebt of dat hij net 
verkering heeft genomen met de kunstrecensent van 
de Volkskrant.

2
Je zet niet meteen je afspraken op papier. Je handelt in 
vertrouwen met elkaar. Daar zitten overigens hele prettige 
kanten aan. Netwerk-wise is het verstandig om vertrouwen 
te geven. Je bouwt zo een reputatie op van “betrouwbare 
vent of vrouw”. Dat spreekt zich rond. Dat maakt die ene 
keer dat iemand je vertrouwen schendt duizend keer goed. 
En het theaternetwerk is supersnel.

3
Iedereen doet alsof hij (en jij dus ook) alles en iedereen 
kent. “Heb je die nieuwe solo van Henk al gezien?” Je denkt 
“Henk? Wie is Henk?” Maar je zegt op de gok: “Nee, heb ik 
niet gezien, maar ik hoorde dat het erg goed was!”. 
Eenmaal thuisgekomen zoek je gauw op wie Henk is en 
je voegt hem toe via Facebook of Instagram. Dan zie je 
meteen wat-ie maakt. Welcome to my world Henk! 
En je deelt Henk genereus met de rest van je netwerk.

Het huis-tuin-en-keuken netwerk
“Zeg, die zus van jou is toch interieurarchitect? Kan ze eens 
naar die vergaderruimte komen kijken?” “Nee joh, daar 
moet je háár echt niet voor vragen, dat wordt heel ordinair. 
Maar ze kan voor wel tachtig man paella maken in één 
pan!” Hebbes! Vrijwilligers hebben een enorm reservoir aan 
goede contacten in het dorp en daarbuiten. Zo zitten ze 
nou eenmaal in elkaar: ze zijn niet voor niks vrijwilliger bij 
ons geworden.

Standvastig in Goirle 
Goirle is een cadeautje, een prachtig netwerk met 
professionals en gepassioneerde dorpsgenoten, honderden 
enthousiastelingen die zich inzetten voor culturele en 
sociale activiteiten. Heel Goirle kijkt over de schouder 
mee en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De vele 
ambitieuze gepensioneerden zijn een onuitputtelijke bron 
van tips en contacten, niet op de laatste plaats door hun 
kinderen die door heel Nederland interessante functies
 vervullen. Goirlenaren zijn een ondernemend volk, 
netwerkers pur sang. 
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‘Ik ben 
liever echt

aan het werk’
Ons moeder vond, toen ik een jaar of tien was, dat ik maar moest proberen 

om met praten mijn brood te verdienen. “ Gij bent een echte mondfiat” zei ze. 
Wat een heerlijk Brabants woord is dat toch. Ze had natuurlijk al lang gezien 

dat ik het niet van mijn handen of van m’n studievaardigheden moest hebben. 
Veel is er niet veranderd in de ruim veertigjaar daarna. 

Kletsen met mensen vind ik fijn om te doen, ik vind het zó leuk 
dat ik er zelfs mijn verlegenheid voor overwon. 
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