
Contact met klanten, kennis uitwisselen en up-to-date blijven. 
Als ondernemer kun je niet zonder connecties. In de regio wordt 

dan ook hard genetwerkt. Wie doet dit en wat levert dit op?

Zien en gezien worden

‘‘Er wordt ook meegedacht over de 
nieuwe woonruimte die ik zoek”
Christien Franken (48) verzorgt 
met tekstbureau Melusine taal-
trainingen Engels en de correctie  
en eindredactie van Engelse en 
Nederlandse teksten. Ze is sinds  
vier jaar lid van Zolowerken, een  
netwerk voor vanuit huis werkende 
ondernemers in Utrecht.

Wie komt u tegen bij Zolowerken? 
“Collega-ondernemers. We gaan 
inmiddels naar de honderd leden  
en de variatie in werkzaam  heden 
is erg groot.”

Hoeveel tijd steekt u erin? “Ik ga 
naar de maandelijkse borrel, die 
vaak weer doorloopt in bijvoorbeeld 
etentjes of concertbezoeken. Verder 
bezoek ik incidenteel de master -
classes en lees ik de nieuwsbrief.” 

Welke kansen had u zonder Zolo-
werken gemist? “Zolowerken is een 
erg toegankelijk en informeel netwerk. 
We wonen allemaal in Utrecht en kun-
nen dus snel iets voor elkaar doen. De 
sociale contacten zijn leuk, er wordt 
veel gelachen. De leden zijn gul met 
informatie en tips. In dit netwerk heb 
ik mensen gevonden voor coaching, 
vertalingen, ICT en financiën. Ik ben 
op zoek naar nieuwe woonruimte en 
dan wordt er ook meegedacht.”
 
Heeft u nog tips voor andere 
ondernemers? “De praktijkgerichte  
bedrijfstrainingen van Wijk in Bedrijf 
zijn interessant voor ondernemers  
en niet duur.”

www.wijkinbedrijfUtrecht.nl
www.melusine-tekst.nl

Christien Franken bezoekt regelmatig de maandelijke borrel van Zolowerken.

John van der Meer (46), eigenaar van Boekhorst design en 
Vandermeer visuele communicatie in Culemborg. Hij is 
voorzitter van RIBIZZ, een ondernemersnetwerk in Rivieren-
land van zzp’ers tot ondernemers met 1700 werknemers.

Hoeveel tijd steekt u erin? “Voor ik in het bestuur zat 
zo’n drie uur per maand. Nu, als voorzitter, gemiddeld 
drie uur per week. In totaal besteed ik aan netwerken 
een uur of zes per week.”

Bent u ook actief bij online community’s? “Tot nu 
toe alleen LinkedIn, waarbij ik niet meer doe dan het 
accepteren van uitnodigingen. Ik zou daar meer uit kun-
nen halen, maar de tijd en de juiste tactiek ontbreken 
hier nog voor.”
  
Wat is er nuttig aan een regionaal netwerk? “Regio-
nale netwerken zijn voor een ondernemer als ik met een 
reclamestudio van groot belang. Behalve contacten die  
leiden tot nieuwe opdrachten, is het ook onmisbaar om 
op de hoogte te blijven van wat er in de markt speelt. 
Maar misschien waardeer ik een netwerk nog wel het 
meest om het klankborden met andere ondernemers.”

Nog tips voor andere ondernemers? “Heb geduld 
bij het netwerken, kom niet om te scoren, maar probeer 
anderen te helpen. Dan komt de wederdienst vanzelf.”

www.vandermeerwaarde.nl

“Kom niet om te scoren”

John van der Meer, voorzitter van RibiZZ, besteedt 
ongeveer zes uur per week aan netwerken.
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