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NETWERKEN, NETWERKEN EN NOG EENS NETWERKEN 

Een aantal weken geleden had ik diverse probleemverkennende gesprekken met aannemers in een 
zelfde regio. Deze aannemers hadden hier behoefte aan en wanneer men lid van Bouwend Nederland 
is, is dit gesprek kosteloos. 

Tijdens deze dag is mij maar weer duidelijk geworden, waarom het als aannemer zo belangrijk is om 
een goed netwerk op te bouwen, uit te breiden en nog veel belangrijker ‘te behouden’. De eerste 
aannemer die ik sprak kwam stilletjes binnen, wist zich niet goed een houding aan te nemen en na 
kort met hem gesproken te hebben, begreep ik waarom hij denkt aan verkopen; ‘er komen geen 
opdrachten meer binnen, hij wist zich er geen raad mee’.  

Aannemer 2 daarentegen, gevestigd in dezelfde plaats als aannemer 1, ontving mij enthousiast, vroeg 
of ik veel last had gehad van de drukte op de weg en vertelde meteen honderduit over wat hij vandaag 
had meegemaakt tijdens een gesprek met een potentiële klant. Ook hij wilde de zaak overdragen aan 
derden, niet omdat het slecht ging, maar omdat hij dit jaar 60 was geworden en het nu toch echt tijd 
werd om serieus na te denken over de continuïteit van zijn bedrijf. Door zijn openheid en 
enthousiasme werd ik ook enthousiast, dit in tegenstelling tot het gesprek met aannemer 1. 

Netwerken; ‘het leggen en onderhouden van contacten met personen en bedrijven die jou nu of in de 
toekomst van dienst kunnen zijn’ (leerwiki.nl); is vooral in deze tijd belangrijk. Door open te zijn en 
interesse te tonen zijn naar anderen, geheel vrijblijvend te informeren naar nieuwe opdrachten, de 
laatste ontwikkelingen bij instellingen in de regio in de gaten te houden en tussentijds eens contact 
met (oud) opdrachtgevers te zoeken, bepaald sterker de grootte van de orderportefeuille dan men 
denkt. Door het netwerken en het actief werken aan acquisitie heeft aannemer 2 mooie opdrachten bij 
meerdere professionele partijen in de regio, zoals gemeente, scholen en zorginstellingen en weet hij 
deze opdrachtgevers ook te behouden.  

Aan externe factoren zoals de kredietcrisis is weinig te doen, maar bekijkt u eens wat u doet aan 
acquisitie en wat u hierin kan verbeteren. Bepaal waar kansen liggen en ga hiermee aan de slag!  

 

 

 

 

 


