
VIJFSTERREN LOGISTIEK (VSL)
29 JANUARI 2020

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 2020



Programma

• 16:00 u: Hartelijk welkom – VSL- Berend Jan Schuring (Vz.)

• 16:05 u: Transport & Logistiek Nederland – Outlook 2020/2021/2022 – Roland Bulder (Lid MT)

• 16:30 u: Van Kessel Olie  - Duurzame ontwikkelingen brandstoffen – Tom Gisbers (brandstofspecialist)

• 16:55 u: VSL – Successen 2019 en Agenda 2020 VSL & LP’s

- Gustave Pol (account manager ‘s-Hertogenbosch & lid RegioProfileringsTeam)

- Berend Jan Schuring (Vz. VSL & Vz. LPO)

• 17:30 u: De Netwerkacademie – Netwerken, hoe doe je dat?  - Rob B. Tol (ondernemer en netwerker pur sang)

• 18:15 u: aan de borrel

• 18:45 u: Winters Buffet en volop gelegenheid om te netwerken



29-01-2020 | NIEUWJAARSBIJEENKOMST VIJFSTERREN LOGISTIEK

Trends en ontwikkelingen

T&L 2020 - 2022



Transport en Logistiek Nederland 
(TLN) is dé ondernemersorganisatie 
voor wegtransportbedrijven en 
logistiek dienstverleners. TLN 
behartigt de belangen van nationaal 
en internationaal actieve bedrijven, 
variërend van kleine transport-
ondernemingen tot grote logistieke 
dienstverleners.

Roland Bulder



TLN (service)partners



Efficiënte goederenstromen en optimale logistieke 
ketens zijn voorwaarde voor een sterke en goed 
draaiende Nederlandse economie

ü Mens 
ü Markt 
ü Milieu

SMV TLN



Omvang van de sector in NL
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De economie

CPB = 1,3% in 2020 DNB = groeitempo daalt bij aanhoudend gespannen economie.
1,4% in 2020, 1,1% in 2021



De sector
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De sector

Achter de lichte totale stijging van het aantal vergunninghouders 
gaat een grote dynamiek schuil..

61 faillissementen 
vormen slechts 5% 
van beëindigingen



Mens



Mens

ü Tot 40 tot 50% van de omzet = werkgeverschap

ü Personeel; kostenpost of succesfactor? 

ü Instroom = uitdaging. Of lossen we het anders 
op? Delen en DI?

ü Flexibiliteit noodzakelijk, eisen en kwalificaties in 
ontwikkeling

ü Werkgeverschap versimpelen

ü Het mag niet te veel kosten en we moeten wel 
kunnen doorbelasten.



Markt
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Milieu
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Milieu

Hoe ziet de businesscase eruit? 



‣ Cao tot stand brengen, gebruiken en als middel goed 
beschouwen

‣ Imagobuilding en onze positie claimen => be good and tell it. 

‣ De sector optimaal organiseren => leidt tot uitstoot 
beperking, marginaal minder congestie en afnemend 
chauffeurstekort

‣ Verdere professionalisering van de sector (op m, m en m)

‣ Crises positief en krachtig te lijf gaan

‣ .. 

2020 en verder.. 



DANK VOOR UW 

AANDACHT! 



Alternatieven voor diesel
Wat tanken we de komende 5 jaar in transport en logistiek?



BRABANTS 
FAMILIEBEDRIJF 
SINDS 1921



BRANDSTOFLEVERINGEN
VOOR THUISTANKINSTALLATIES



SMEERMIDDELEN 
VOOR UW 
WERKPLAATS



32 TANKSTATIONS
IN ZUID-NEDERLAND



“De energietransitie is, het woord zegt het al, een 
transitie. Met veel suboptimale tussenoplossingen 
en vallen en opstaan. Maar als we er niet aan 
beginnen, dan komen we er nooit”



1. Premium diesel



1. Efficiëntere diesel



Potentieel premium diesel

§ Hoogste rendement
§ Door lager verbruik ook minder CO2-uitstoot
§ Door efficiënte verbranding minder emissies
§ Breed inzetbaar en beschikbaar

§ Fossiele brandstof
§ Relatief kleine CO2-reductie



2. Diesel met CO2-compensatie



Reductie hier + compensatie elders 



Potentieel CO2-compensatie

§ CO2-neutraal
§ Op basis van (premium) diesel
§ Snel, eenvoudig en goedkoop
§ Transitiemaatregel

§ Fossiele brandstof
§ Vrijwillige basis



3. HVO diesel



Fossielvrije en emissie-arme diesel



Potentieel HVO diesel

§ Zeer hoge CO2-reductie van 89%
§ Minder uitstoot van fijnstof, stikstof en zwavel
§ Fossielvrij
§ Vrijgave voor alle Euro6 trucks
§ Ook als blend met diesel verkrijgbaar (bv. HVO 20)

§ Kostprijs / rendement



4. (bio-)LNG



Vloeibaar aardgas



Potentieel (bio-)LNG

§ CO2-reductie van 20%
§ Schoner en stiller
§ Lange afstand transport
§ Op korte termijn Bio-LNG = CO2 neutraal

§ Investering in LNG trucks
§ Beperkt tankstation netwerk



5. Elektriciteit



Potentieel elektriciteit

§ Klimaatakkoord
§ Emissievrije zones in 2025
§ Stadsdistributie
§ Zero-emission <> tank-to-wheel

§ Investering in BEV trucks
§ Groene stroom



Energietransitie = mix van oplossingen

Diesel

(Premium) diesel

Diesel met CO2-compensatie

HVO20/30/50… 

(bio-) LNG / CNG

EV

Waterstof

HVO100 



MULTI-FUEL TANKSTATIONS

Brandstoffen:
Diesel
HVO20
HVO100
TRAXX Zero
Euro 95
Blue One 95
EV snellader
LNG
CNG

Op korte termijn:
Waterstof



TRAXX Zero
HVO20
HVO100

(bio-) LNG/CNG

EV snelladers

Waterstof

Diesel
AdBlue
Euro95

Oude-Tonge

Zeewolde

Sliedrecht

Haps

Asten

Nieuwkuijk
Heesch Uden

Veghel (2x)

Bleiswijk Ede



En over 5 jaar?



En over 5 jaar?

§ Dieselmotor blijft bestaan > premium diesel en HVO (blends)

§ LNG > transitie naar bio-LNG

§ EV > stadsdistributie, groene stroom

§ Waterstof > proefprojecten + tankinfrastructuur





Bedankt voor uw aandacht
www.vankesselolie.nl

www.greenpointfuels.nl



VSL

Successen 2019 en Agenda 2020 VSL & LP’s

- Gustave Pol (account manager ‘s-Hertogenbosch & lid RegioProfileringsTeam)



Wat biedt het RegioProfileringsTeam (RPT) u?
Frank Remmen, Gemeente Oss
Otto Sanders, Gemeente Meierijstad
Gustave Pol, Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Pieter Keeris, Vijfsterren Logistiek -
ondersteuning

Faciliteert

Aanwezigheid/profilering bij congressen, beurzen, eigen 

bijeenkomsten

Gezamenlijke inzet 

Gemeenten, logistieke bedrijven, verladers, terminal operators

Doelgroepen

Logistiek dienstverleners, verladers en logistiek vastgoed partijen

2019:

- 45 events geïnventariseerd, VSL op 22 events actief aanwezig, 
waarvan:

6 beurzen, waaronder T & L

5 met extra exposure

- 1 eigen event georganiseerd voor de doelgroep logistiek vastgoed

- 2 advertenties in vakbladen

2020:

- Bekendheid verder uitbouwen



Ontwikkeling bedrijventerreinen

Eind 2019 
Heesch-West Fase 1 50HA (totaal 75 HA)

Foodpark totaal uitgeefbaar 70HA

Fase 1&2: 36 HA (2,6 beschikbaar)

Foodpark fase 3: 13 HA (nog niet bestemd)

Medio 2017



VSL

Successen 2019 en Agenda 2020 VSL & LP’s

- Berend Jan Schuring (Vz. VSL & Vz. LPO)



VSL

de rol van VSL zoals weergegeven op 22 Februari 2019



Partners van de Logistics Community Brabant



VSL

Thema’s opgehaald op 22 Februari 2019 bij U - de leden

Thema’s benoemd: Robotisering/Material Handling – Duurzaamheid – Arbeidsmarkt/Onderwijs 



VSL

Successen 2019

• Juni: Masterclass Material Handling bij E.C.R. – 3 gastsprekers

• Oktober: Masterclass Duurzaamheid op Ecomobielbeurs – 3 gastsprekers

• December: Masterclass Arbeidsmarkt/Onderwijs in Logistics House –

meerdere gastsprekers en studenten



VSL

Successen 2019

• Kennistafel Digitalisering

• Kennistafel Robotisering



VSL

Successen 2019

• Kennistafel Arbeidsmarkt / HR

• Gestart n.a.v. Masterclass 22-11-2018

• Meetings 2019:afstemming over thema’s korte/lange termijn

• Herfst 2019: HR-tafel LPO praat deels over dezelfde thema’s

• 06/02/2020: HR-tafel LPO & Innovatietafel VSL gezamenlijk

overleg

• Aansluiting door:



VSL: agenda 2020

2 hoofdthema’s 

1. Digitalisering (met 4 onderdelen)

2. Arbeidsmarkt/Onderwijs



VSL: agenda 2020

Digitalisering
Randvoorwaarden:

• Een samenhangende agenda met events en business development 

• Aansluiten bij behoefte ondernemers: kleinere bedrijven laten aanhaken; grotere bedrijven 
sneller laten innoveren

• Inzet van kennisinstellingen (MBO, HBO, WO) en leveranciers van systemen/kennis

• Aansluiten op programma’s met funding (LCB/topsector/Agrifood Capital, etc.) 

Vier onderdelen:

1. Digitalisering: de basis

2. Business intelligence

3. Mechaniseren/Robotiseren

4. Connected transport/Digitale ketens



ad 1 Digitalisering: de basis

Thema Aanpak Schaalniveau
1 Hoe digitaliseren van informatie 

die al wordt gebruikt (verzamelen 

data, inzet hulpmiddelen zoals 

apps en opbouw eigen 

datawarehouse) 

Doelgroep MKB

• Leren van andere (grotere) 

bedrijven

• Inzet MBO/HBO studenten om 

stappen te versnellen

• Op te starten vanuit behoefte 

MKB-bedrijven

• Regionale Platforms

• Afstemming/leerervaringen via 

Vijfsterren

ad 2 Business Intelligence

Thema Aanpak Schaalniveau
2 Aan de slag met datasets, hoe met 

data belangrijke vraagstukken in 

bedrijf oplossen

Doelgroep: MKB

• Cursus met beperkt aantal 

bedrijven MBO+/HBO-niveau

• Is inmiddels gestart in Platform 

Noordoost

• Startend in Platform Noordoost, 

daarna in andere platforms

• Startend door VSL op 6-3-’20 

middels Workshop Data bij JADS

3 Geavanceerde data-analyses (big 

data)

Doelgroep: grote bedrijven

• JADS en andere kennis-

instellingen

• Is inmiddels gestart

• LPNoB/Vijfsterren



ad 3 Mechaniseren/Robotiseren

Thema Aanpak Schaalniveau
4 Weten wat er speelt Best Practices • Presentaties aanbieders en 

kennisinstellingen 

1 bijeenkomst gepland op 27-1-’20

• Vijfsterren

5 Aan de slag met robots/slimme 

instrumenten

• Pilots in bedrijven met 

ondersteuning van studenten 

(HBO)

(volgt op 4)

• Vijfsterren

ad 4 Connected transport/Digitale ketens

Thema Aanpak Schaalniveau
6 Impact van sensoren in ketens 

(communicatie met onderdelen/taken 

binnen het eigen bedrijf)

• Laten zien van inzet van enkele 

sensoren in betere tracking/tracing 

en planning

• Vijfsterren

7 Met onze topsector Agrifood aan de 

slag

Slimme logistieke ketens, optimaliseren 

van coolchains/agroketens

Doelgroep: verladers en vervoerders

• Toepassing van enkele nieuwe 

sensoren en systemen in coolchains 

en agrobulk ism Agrifood Capital

• Vijfsterren



VSL: agenda 2020

Digitalisering

Aanpak:

• In gesprek met leden logistieke platforms:

• Kansen / mogelijkheden /problemen / uitdagingen van individuele bedrijven zijn 

leidend 

• Input vertalen naar mogelijke interventies / oplossingen / hulpmiddelen op het gebied 

van digitalisering en arbeidsmarkt, op agenda 2020 van Vijfsterren Logistiek

• Vaststellen digitaliseringsagenda

• Voortzetting Kennistafels Robotisering/Digitalisering/Arbeidsmarkt-HR

• 4 Inspiratiebijeenkomsten – (2 à 3 “Empowered by Rabobank”)



VSL: agenda 2020

Arbeidsmarkt/Onderwijs

Aanpak:

• Met hulp van studenten BUas doen we komende maanden onderzoek naar de 

behoeften bij de leden LP’s en Partners VSL (niveaus onderwijs MBO/HBO/WO)

• Faciliteren Stages/Onderzoeksprojecten BUas/HAN/LCB welke leiden tot concrete 

resultaten voor de ondernemers

• Verbinden ondernemers aan MBO/HBO/WO-onderwijs welk leidt tot Learning 

Community

• Vaststellen arbeidsmarktagenda: Inhoudelijk, planning en beoogde resultaten per actie



VSL& Logistieke Platforms – bij wie voor wat?

Vb.Digitalisering – door VSL 
(idem voor Sensoriek/Robotisering/Mechanisatie/Arbeidsmarkt/BI)

e-CMR Beeldherkenningssoftware Transportbooking platform
Cloud supply chain execution

software (WMS)

4 onderwerpen in de ochtend
tijdens een Inspiratiebijeenkomst



VSL& Logistieke Platforms – bij wie voor wat?

Vb.Digitalisering – door VSL 
(idem voor Sensoriek/Robotisering/Mechanisatie/Arbeidsmarkt/BI)

e-CMR Beeldherkenningssoftware Transportbooking platform
Cloud supply chain execution

software (WMS)

4 onderwerpen in de ochtend
tijdens een Inspiratiebijeenkomst

Leden LPsH 5 0 1 3
Leden LPNoB 0 0 6 3
Leden LPO 1 8 0 3

# geïnteresseerd om
hier iets mee te doen

Kennistafel (totaal) 6 8 7 3*3



VSL& Logistieke Platforms – bij wie voor wat?

Vb.Digitalisering – door VSL 
(idem voor Sensoriek/Robotisering/Mechanisatie/Arbeidsmarkt/BI)

e-CMR Beeldherkenningssoftware Transportbooking platform
Cloud supply chain execution

software (WMS)

4 onderwerpen in de ochtend
tijdens een Inspiratiebijeenkomst

Leden LPsH 5 0 1 3
Leden LPNoB 0 0 6 3
Leden LPO 1 8 0 3

Locatie Kennistafel
voortzetting op onderwerp

Kennistafel (totaal) 6 8 7 3*3



VSL& Logistieke Platforms – bij wie voor wat?

Vb.Digitalisering – door VSL 
(idem voor Sensoriek/Robotisering/Mechanisatie/Arbeidsmarkt/BI)

e-CMR Beeldherkenningssoftware Transportbooking platform
Cloud supply chain execution

software (WMS)

4 onderwerpen in de ochtend
tijdens een Inspiratiebijeenkomst

Leden LPsH 5 0 1 3
Leden LPNoB 0 0 6 3
Leden LPO 1 8 0 3

Locatie Kennistafel
voortzetting op onderwerp

Kennistafel (totaal) 6 8 7 3*3

ook beschikbaar!



VSL& Logistieke Platforms – bij wie voor wat?

Vb.Digitalisering – door VSL 
(idem voor Sensoriek/Robotisering/Mechanisatie/Arbeidsmarkt/BI)

e-CMR Beeldherkenningssoftware Transportbooking platform
Cloud supply chain execution

software (WMS)

4 onderwerpen in de ochtend
tijdens een Inspiratiebijeenkomst

Leden LPsH 5 0 1 3
Leden LPNoB 0 0 6 3
Leden LPO 1 8 0 3

Locatie Kennistafel
voortzetting op onderwerp

Kennistafel (totaal) 6 8 7 3*3

ook beschikbaar!

“de buitenwereld”

Pieter Keeris 
liaison manager

voor vragen, om contacten mee uit te breiden, als sparring-partner



Thema’s & Agenda 2020 LPsH

Thema’s

1. Werkgroep Arbeidsmarkt/Onderwijs

a) Werkt aan een Poster t.b.v. stages MBO

b) Bestuur in overleg met bedrijven omtrent vragen onderzoek HBO/WO studenten

c) Bestuur vervolgt overleg met ondernemers over behoeften VMBO/mbo-onderwijs (middels een curriculum het 

lidmaatschap van het LPsH meer waarde te geven)

2. Bouwlogistiek

a) Er wordt voor één renovatieproject in het centrum een bouwhub op een bedrijventerrein ingericht om CO2-neutraal de 

bouwlocatie – grenzend aan een Natura 2000 gebied - te bevoorraden. De ervaringen worden met de deelnemers 
gevolgd en besproken om te bezien of dit nadien kan worden opgeschaald

3. Logistiek marktconcept “groene logistiek Rietvelden”:

a) Heineken/BCTN groene corridor Maasvlakte – ‘s-Hertogenbosch

b) Zonnepanelen/windmolens (Heineken/WDP/H&B/Spierings Smart Logistics)

c) Uitwerking marketingconcept om te pitchen in de markt



Thema’s & Agenda 2020 LPsH

Agenda

• 1ste van 3 ledenbijeenkomsten: donderdag 19 maart van 14.00 tot 17.00 u waar o.a. een 

arbeidsadvocate een toelichting geeft over effecten van de WAB en HR-managers in gesprek 

gaan over hun ervaringen.

• Overige 2 bijeenkomsten worden later ingevuld.



Thema’s & Agenda 2020 LPNoB

Thema’s

1. Arbeidsmarkt – HR café’s (samen/integreren met de Kennistafel Arbeidsmarkt-HR van VSL) en oprichten 

BV/Stichting t.b.v. trainees (om talenten te interesseren, op tour bij div. bedrijven/functies met als vb. het TKI 

Dinalog Young Professionals Program)

2. Samenwerking/ bundeling (evt t.b.v. Express- & Koeriersdiensten)

3. Verduurzaming (ontwikkeling brandstoffen/stadsdistributie)

4. Digitalisering (open dialoog: waar sta jij als ondernemer in relatie tot Digitalisering?)



Thema’s & Agenda 2020 LPNoB

Agenda

• 14/2/20: Digitalisering 08:00-10:30 u open dialoog bij Van den Bosch in Erp

• 17/4/20: Arbeidsmarkt – Leven Lang Leren 08:00-10:30 u (bij Hobij in Veghel?)

• 15/5/20: Special Interest sessie voor Traineeship 08:00-12:00 u locatie n.t.b.

• Week 26: bbq

• Q3: Duurzaamheid

• Q4: Samenwerken/bundelen



Data ledenoverleg Logistiek Platform Oss, LPO

• 05-03 Algemeen ledenoverleg

• 11-06: Algemeen ledenoverleg afsluitend met BBQ

• 22-10: Algemeen ledenoverleg



Doelstelling en inhoud ledenoverleg, LPO

Doelstelling van een reguliere ledenoverleg:

• Verbinden

• Lokale uitdagingen en mogelijkheden bespreken

• Kansen signaleren en gezamenlijk oppakken, mogelijk met andere platforms of 

i.c.m. vijfsterren logistiek

• Korte lijnen creëren richting overheid en onderwijs



Inhoud ledenoverleg, LPO

Inhoud van een regulier ledenoverleg:

• Arbeidsmarkt, personeel. O.a. aandacht voor de ontwikkelingen met WAB, 

werven en behouden personeel

• Aantrekken jeugd, young potentials, nieuwe logistieke of administratieve 

medewerkers

• Lokale ontwikkelingen zoals verkoop grond, ontwikkelingen Heesch-west, 

vestigen nieuwe bedrijven



Thema’s & Agenda 2020 LPO

Thema’s

Regelmatig contact via ledenvergaderingen en a.h.v. de volgende thema’s:

1. Samenwerking in delen van kennis en lading

2. Gezamenlijk informeren Raadsleden Gemeente Oss

3. Gezamenlijke exposure door deelname aan beurzen en bijeenkomsten

4. Gestart met samenwerking op gebied van arbeid/HR (deze HR-managers bijeenkomsten integreren op 6/2/2020 in 

de Kennistafel Arbeidsmarkt-HR van VSL)

5. Leden-bbq (zomer)

6. Dag van de Logistiek (Oktober 2020) waarbij leden van overige LP’s welkom zijn om er mede een invulling aan te 

geven



Agenda 2020 VSL
Agenda

• 30 januari 2020: Met elkaar, meer groei, multimodaal goederenvervoer, i.s.m LCB – Station 88 Tilburg

• 6 maart 2020: Workshop Datagedreven Logistiek voor het MKB, door JADS in ’s-Hertogenbosch – voor 5 ondernemingen (met elk 4 

werknemers); na de Workshop: 2de stap (bij interesse ondernemingen) wordt opnieuw voor 50% gesponsord door TKI Dinalog

• April/Mei 2020: NEDCON nodigt alle leden graag uit voor een ‘warehousing event’ in haar Innovation Center in Doetinchem – welke 

leden zijn met de voorbereiding bezig om een warehouse in te richten en willen hier mee naar toe gaan?

• Voorjaar 2020: opvolging geven aan de Learning Community/Living Lab met zowel BUas als HAN

• Kort voor de zomer 2020: de Rabobank heeft studie klaar naar economische ontwikkelingen specifiek voor de regio Noordoost Brabant 

en wil hier graag over spreken – Logistics House

• Gedurende 2020: 3 of 4 Inspiratiebijeenkomsten rondom Digitalisering, Robotisering/Material Handling, Sensoriek en 

Arbeidsmarkt/Onderwijs, waarvan enkele “Empowered by Rabobank”

• Gedurende 2020: meerdere events gepland vanuit het LCB

• 23 September 2020: CEO meets start-up i.s.m. Ondernemerslift+ in het Logistics House





Netwerk 
Formule V

Inspiratiesessie
Rob B. Tol

29 januari 2020
Klooster Bethlehem te Haren



Rob B. Tol

Marketeer
Ondernemer
Netwerker

77



Wat is Netwerken? 

Leggen en onderhouden van contacten 
die je helpen bij 

je werk, carrière en … 
soms je privéleven

78



Netwerker 

10% een geboren netwerker
10% kan niet netwerken
80% kan netwerken verbeteren 
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Onderzoek zakelijke markt

80% van nieuwe zakelijke klanten 
komt uit netwerken.

(Heather White – Networking Strategist)

80% van zakelijke beslissingen 
wordt beïnvloed door de persoonlijke gunfactor.

(Niobe Moen - De Zaak) 
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81

Onderzoek netwerken en netwerkers

Motivaction: 555 zakelijke beslissers
Netwerken te veel binnen hetzelfde kringetje. 

30-50% netwerkt niet effectief (genoeg). 

Ondernemers hebben hulp nodig met: 
1. het netwerk opzoeken. 
2. leren hoe contact leggen. 
3. contact onderhouden.

Yacht: 644 professionals
Een goede netwerker is sociaal, benaderbaar 
en kan een band opbouwen. 

Wees geïnteresseerd, nieuwsgierig en 
professioneel.  
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Netwerken werkt

”Geef op een leuke manier aandacht
aan je netwerk 

en … het gaat voor je werken”
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Netwerken:

is de eenvoudigste, 
meest efficiënte en 

minst kostbare en leukste manier 
om een doel  te bereiken

Goede relaties zijn bepalend voor succes!

84



Netwerkacties: online èn offline 

• Informatie, contacten, doorverwijzingen: 
geven en ontvangen 

• Mensen aan elkaar voorstellen
• Praten met mensen
• Hulp geven maar ook vragen
• Iets sturen
• Goed luisteren
• Dingen doen: 

maak contact!
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Bij wie netwerken ? 

Iedereen die je kent of gekend hebt
Klanten, Relaties, Prospects, Collega’s, Vakbroeders, Bezoekers, Journalisten etc. 

Je netwerk heeft zelf ook weer een netwerk
Hierdoor breidt je netwerk uit

In drie schakels toegang tot iedere zakenman/vrouw
De relaties   >   van de relaties   >   van  jouw relaties 
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Wat levert netwerken je op? 

- binding: versteviging van band

- kennis: verbetering kwaliteit van je (bedrijfs)leven
- draagvlak: betrokkenheid bij je activiteiten
- ontwikkeling: steun, begrip, inspiratie en nieuwe ideeën 
- baan: de functie die je ambieert
- inzicht: je hoort wat er echt speelt

- plezier: ontmoetingen met allerlei mensen

- geluk: gezondheid en levensduur
(Prof. Wayne Baker Professor of Sociology University of Michigan)
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Netwerkformule V
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Verleiden

• Netwerken is vooral verleiden. 
• Contact maken belangrijk. 
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Verleiden
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Veroveren

• Oprechte belangstelling begint met 
eerlijk en open luisteren. 

• Aandacht is de snelste manier om iemand 
te veroveren en vertrouwen te wekken.
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Veroveren
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Verrassen
• Na een ontmoeting: afstemmen van 

doelen en verwachtingen. 
• Door te doen wat je belooft, verras je 

mensen al!



Verrassen
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Verbinden

• Creëer een ontspannen ambiance, 
die bijdraagt aan verbinding.

• Humor werkt relativerend.  
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Verbinden
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Verdiepen
• Zorg dat je in het hoofd van de andere 

persoon blijft.

• Neem niet alleen contact op als je een 
ander nodig hebt.



Verdiepen
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Verlengen

• Werk aan verlenging van een relatie en 
zakendoen wordt een kwestie van 
scoren voor open doel.

• Een netwerk bouw je met zorg op en … 
koester je. 
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Verlengen
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Gelegenheden om te netwerken

Een event bijwonen is meer dan aanwezig zijn

1. Voorbereiding
2. Ruimte binnenkomen
3. Contact leggen
4. Gesprek op gang houden 
5. Gesprek beëindigen
6. Ruimte verlaten
7. Follow up
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Doelstelling netwerkevent

Bijvoorbeeld

• Contact maken met organisator cq spreker
• Een gesprekje hebben met twee onbekenden 
• Met een specifieke persoon in contact komen
• Drie visitekaartjes ontvangen of links maken
• Een vervolggesprek
• Iets leren van een ander
• Iemand voorstellen
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Contact maken

Gesprek beginnen  (Open vragen)

” Goede morgen, wat brengt u hier? ” 

“ Goedemiddag, ik ben uitgenodigd door …… Waar kent u ……… van? ”

” Dit is de eerste keer dat ik deze bijeenkomst bezoek, heeft u tips voor mij? ”
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Elevator Pitch

Aanzet voor gesprek
• Kort – Krachtig – Kernachtig
• Mooiste is als er hierna een vraag komt
• Vraag wat de ander doet
• Vraag visitekaartje maak een link

Probeer contact te maken bij de borrel en het buffet 
met twee personen die je zelden of nooit gesproken hebt. 

Stel je voor
• Wie ben je?
• Wat doe je, waar en waarom?
• Wat kan je voor iemand betekenen?
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Netwerkgesprek voeren

Vruchtbaar gesprek (Juiste vragen)

” Waarmee zou ik je kunnen helpen?”

” Ik ben op zoek naar ………. Wie kent u die …………? ”

” Wie help je met jouw oplossing? ” 
” Wat levert jouw oplossing op? ”
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Gesprek tot goed einde brengen

Gesprek beëindigen

” Dit onderwerp is interessant om eens rustig over door te praten,
zullen we een afspraak maken? Mag ik uw visitekaartje*? ”

” Sorry, ik wil nog enkele andere mensen spreken. Ik vond het een interessant 
gesprek. Zullen we een keer een kop koffie drinken? Mag ik uw visitekaartje*? ”

” Je wilt natuurlijk ook nog andere mensen spreken! Mag ik uw visitekaartje*?

” Leuk je hier weer te zien! Ik wil graag de andere bezoekers leren kennen.
Zullen we zo meteen (of volgende week) nog even bijpraten? ”

* Zullen we linken?



Je netwerk in kaart
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Je netwerk 

Ook onderweg
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Netwerkmomenten
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Social media

Mensen vormen netwerken: netwerkmaatschappij *

Public Business

> 315 miljoen> 1,7 miljard >  460 miljoen

111

(Ned.: 11) (Ned. 2,8) (Ned.: > 4,4 miljoen)

Twee op de drie Nederlanders maakt via een mobiel apparaat contact met websites en apps. 
Het gebruik van de smartphone bedraagt 93%

> 1 miljard 
(Ned.: 8)

> 70 miljoen
(Ned.:  3)            (Ned.: 4.1)    

> 600 miljoen



• Wat is je doel?
• Wie zijn de mensen die jou kunnen helpen om dat doel te bereiken?

Vinden van die mensen en hun onderlinge relaties

Van alle zakelijke leads die via social media 
binnenkomen zijn 81% van LinkedIn
(2Bfound)

LinkedIn: grootste zakelijke platform
Krachtig en gratis hulpmiddel

Toont tweedegraads en derdegraads netwerken en paden  
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www.corinnekeijzer.nl



YouTube en Pinterest 

”Een beeld zegt meer dan 1000 woorden”

8,7 milj. Gebruikers in Nederland                 3,5 milj. 
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Hologram



Hoe denken zij er over?
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Samenvatting

Succesvolle netwerkers:

• hebben duidelijke doelen
• zijn anderen graag van dienst
• halen voldoening uit hun relaties
• luisteren goed
• bezoeken doelgericht netwerkgelegenheden
• zorgen dat hun netwerk ook aan anderen ten goede komt
• werken aan duurzame contacten
• doen wat ze zeggen
• zijn pro-actief 
• geven meer dan dat ze ”nemen” 

______________________________________________________ +

Gunnen anderen het beste en zijn hierdoor succesvol.
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Dank voor jullie komst en aandacht.
Veel plezier op de netwerkborrel!

Rob B. Tol




