Vfo05SP 02 netwerk 3p.qxd

16-09-2007

15:52

Pagina 6

NETWERKEN

NETWERKEN

Netwerken: de wereld aan je voeten
Via een netwerk, met maximaal vijf tussenschakels, is een ieder op onze planeet met elkaar verbonden,
zo luidt de theorie. Wie informatie, hulp of mensen zoekt, kan dus simpelweg zijn netwerk inschakelen.
Als je voldoende contacten hebt, gaan deuren open. Investeren in kennis en kennissen is dé manier om
het ondernemerschap te verbeteren.

Maarten Vrolijk
E-mail: maarten.vrolijk@wur.nl
Anke de Lorm
E-mail: anke.delorm@wur.nl

olgens Van Dale is netwerken
‘mensen benaderen die nuttig
zijn voor de eigen carrière’. Het
alwetende dikke woordenboek
vindt het netwerk een stelsel
van zaken of personen die nauw
met elkaar in contact staan.
Netwerken op zich is niet nieuw, het is van alle
tijden. Alleen sprak men vroeger meer van netwerken als men het had over een ‘kruiwagen’,
oftewel iemand die zijn invloed gebruikt om
een ander aan een baan en dergelijke te helpen.
Deze kruiwagen heeft toch een wat negatieve bijklank en bovendien is netwerken pro-actiever.

V

Maak je bekend
Het belang van netwerken wordt steeds meer
onderkend. Het realiseren van een innovatief
idee bijvoorbeeld is voor een individu (zeker
wanneer dit schuurt aan bestaande belangen)
vrijwel onmogelijk. Samen met anderen sta je
sterker, bij voorkeur anderen vanuit andere
organisaties. Maar hoe vind je de juiste partners,
schakels en kennisleveranciers? Hoe maak je
gebruik van een goed netwerk? Door je bekend
te maken. Door gerichte oproepen te doen via de
juiste media. Door je te mengen in discussies,
te melden op open dagen enzovoort. Door jouw
idee bekend te maken bij anderen waarvan je
denkt dat die ook warm lopen voor dit doel.

Nuttige internetadressen over netwerken
www.verantwoordeveehouderij.nl/netwerken
www.kamervankoophandel.nl (zoek op: netwerken)
www.network-club.com
www.leren.nl/rubriek/loopbaan/vaardigheden_op_het_werk/netwerken/
www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/sociale-vaardigheden/netwerken
www.startersparaplu.nl
www.netwerken.startpagina.nl
www.melkveeacademie.nl
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Door jouw idee te delen met anderen waarvan
je denkt dat die mensen kennen die mogelijk
willen meewerken om het doel te realiseren.
Waar kun je terecht met je vragen? Zoek mensen die het proces doorgemaakt hebben. Vraag
naar de ervaringen, de do’s en don’ts. Daarbij
kun je best voor jou niet logische, onverwachte
contacten zoeken, dat kan heel verrassende dingen opleveren. Zo haalde een konijnennetwerk
de dierenbescherming erbij toen ze nadachten
over vernieuwende huisvesting. Het bracht voor
beide partijen nieuwe inzichten. Maar je moet
niet de illusie hebben dat de oplossing meteen
voorhanden is. Het vergt eerst investeren voordat het rendement van een netwerk duidelijk
wordt en daar kan best een tijd overheen gaan.

energie. Communiceer dus vooral veel en maak
gebruik van snelle technieken zoals internet
(zie kader). Naast nieuws is het ook nuttig om
naar buiten te brengen waar je mee bezig bent
en wat je zoekt.
De een maakt makkelijker contact dan de ander
en soms moet je over een drempel heen, maar
dan ervaar je dat het niet moeilijk is. Het is altijd
verbazingwekkend te zien hoe snel kleine
kinderen contact maken en in ‘no time’ weten
hoe een ander kind heet, waar hij/zij woont en
wie zijn/haar vader/moeder is. Netwerken zit
dus in ons allemaal.

Kennis
delen
is macht
verheffen

Tip van netwerkbegeleider Judith Poelarends:
‘Kennis laten landen is een vak apar t’
‘Wat me met netwerken enorm is opgevallen is dat kennis
niet vanzelfsprekend door boeren wordt opgepikt. Terwijl
je dat als onderzoeker wel denkt. Je schrijft rapporten en
artikelen in vakbladen, de informatie is beschikbaar dus
iedereen kan ermee aan de slag. Maar het is vaak nodig
met deze kennis nog een slag te maken naar de boerenpraktijk. Over koecomfort en arbeid is bijvoorbeeld genoeg
te vinden en toch hebben melkveehouders daar vragen
over. Kennis landt pas nadat ze ermee aan de slag zijn
gegaan. Bijvoorbeeld door er samen in de stal naar te gaan
kijken, elkaar te coachen en er een specialist bij te halen en
scherp te discussiëren. Het verhaal gaat pas leven als het
praktisch gemaakt wordt tussen de koeien en dan het liefst
in groepsverband. Dit toepasbaar maken van kennis is erg leuk aan netwerken. Ook al
kon ik inhoudelijk ook veel toevoegen, ik heb toch anderen uitgenodigd om nieuwe kennis en
inspiratie te brengen. Ik zorg als begeleider voor het proces en een goede, inspirerende leeromgeving. Uiteindelijk is mijn eigen netwerk vergroot met collega’s binnen en vooral buiten de
organisatie . Ik doe iets voor hen en daar krijg ik ook wat voor terug. Ik knoop lijntjes aan elkaar,
zorg zo voor nieuwe kennis en kennissen. En dan zie je dat onderzoek ook echt resulteert in
vooruitgang en verbetering op de bedrijven.’

Kennis
vermeerdert
door kennis
te delen
Durf je ‘bloot’ te geven
Netwerken is net als bij het onderhouden van
een relatie ‘meer geven dan nemen.’ Om verbindingen te leggen is het nodig dat je weet waarmee anderen bezig zijn of waarnaar iemand op
zoek is. Dat betekent dus dat je in contacten
duidelijk moet maken wie je bent en wat je
zoekt, maar ook wat je te bieden hebt. Halen
en brengen. Win/win. Dat betekent ook dat je
je ‘bloot’ moet durven geven. En dat is soms
best eng. Vaak ben je bezig het wiel uit te vinden,
terwijl het al uitgevonden is. Profiteer daar van
en bouw daarop verder, dat scheelt veel tijd en
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Internet helpt netwerken in stroomversnelling
Internet bleek voor Netwerken in de Veehouderij van grote waarde.
Zo heeft de wekelijkse, elektronische nieuwsbrief naar bijna 6.000
abonnees netwerken met anderen in contact gebracht. Bijvoorbeeld
een oproep van twee mensen om mee te werken aan het ontwikkelen van
een mobiel melkrobotconcept heeft meer dan 10 serieuze aanmeldingen
opgeleverd. Via een advertentie in Veeteelt meldden zich nog eens vier
belangstellenden. Op dit moment zijn acht deelnemers serieus aan de
slag om meerdere weiderobotmelk concepten te ontwikkelen.
Het netwerk Buffel O Landa zoekt naar een nieuwe product-marktcombinatie: buffelmozzarella in de betere restaurants en retailzaken.
Door de netwerkinformatie op de website van www.verantwoordeveehouderij.nl meldt zich iemand die een succesvolle product-marktcombinatie heeft ontwikkeld en vermarkt. Hij is voor het waterbuffel
netwerk mogelijk een belangrijke schakel.

Het netwerk mestverwerking regelgeving wil aandacht en ruimte voor
mestverwerking op bedrijfsniveau. Eerst breidt ze haar netwerk uit
met veel kennisleveranciers die met het netwerk een notitie maken
met kansen en knelpunten over mestverwerking.
Daarna werkt het netwerk aan het vergroten van haar strategische
ruimte door deze notitie gericht toe te sturen, naar bijvoorbeeld de
vaste kamercommissie van het Ministerie van LNV, ZLTO, NVV en
regionale overheden. Ook wordt de notitie via de attentiemail van
Netwerken in de Veehouderij ‘wereldkundig’ gemaakt. De economieredactie van Trouw leest dit bericht en maakt hier een berichtje van
in het landelijk ochtendblad. Dit wordt opgemerkt door beleidsmedewerkers van EZ. Dat het netwerk via deze stappen een dergelijke
uitbreiding zou krijgen met schakels en kennisgebruikers was vooraf
niet te voorspellen. Het is wel een goed voorbeeld dat actief netwerken betekent stelselmatig zorgen voor communicatie, transparantie
en traceerbaarheid.

Altijd welkom

Kennissen
=
kennis

M E E R I N N OVAT I E NIEUWS?
Blijf op de hoogte van het innovatienieuws met de wekelijkse attentiemail. Ontvangt u deze nog niet?
Meld u dan aan op:
www.verantwoordeveehouderij.nl.
In het rechter frame vindt u een
button met ‘ontvang Attentiemail
Verantwoorde Veehouderij’.
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