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5 Technieken die mij meer omzet opleveren - Netwerken 
 
In deze training ga ik je uitleggen welke vijf technieken mij als pre starter en reeds gestarte ondernemer 
meer omzet hebben opgeleverd. Het is allemaal gebaseerd op mijn eigen ervaring en ik ga deze strategieën 
en tips met je delen, in eerste instantie zal ik uitleggen hoe het voor de pre starter is en in tweede instantie 
zou ik het gaan uitleggen hoe het voor reeds gestarte ondernemers is.  
 
De eerste strategie die ik met je wil delen die mij als pre startende ondernemer veel omzet en contacten 
heeft opgeleverd is netwerken. Dan heb ik het niet over online netwerken via LinkedIn, via Facebook en 
Twitter. Nee, ik heb het over lid worden van een netwerk bij bijeenkomsten of lid worden van een 
netwerkvereniging in een stad, omdat ik nog niemand kende, leerde ik op die manier stapje voor stapje 
meer andere ondernemers kennen die in mijn geval ook zaken met mij gingen doen. Dit kwam omdat ik een 
product had en een dienst leverde waar zij behoefte aan hadden.  
 
De eerste stap die ik met je wil delen als pre startende ondernemer: Duik in het telefoonboek of duik op het 
internet en ga kijken welke netwerk clubjes of verenigingen hier in jouw gebied zitten. Vaak hebben die wel 
een keer per maand of een keer per drie maand een bijeenkomst, meestal hebben ze ook wel een website. 
De voorzitter en de secretaris van de penningmeester zijn vaak goed te achterhalen, die zou je alvast 
kunnen bellen met de mededeling dat je graag eens langskomt. Op die manier kan je je aansluiten, in eerste 
instantie nog geheel vrijblijvend bij een geografisch georiënteerde netwerk die allemaal in hetzelfde 
straatje zitten als jij. 
 
Ze zijn allemaal ondernemer en willen net als jij mensen leren kennen, ze zijn misschien al een bepaalde tijd 
lid. Ze hebben misschien wel de winkel bij jou in de straat zitten of ze zitten in dezelfde tak van sport. In 
ieder geval: Het gaat erom dat je mensen leert kennen en dat mensen jou leren kennen. Dus mijn eerste tip 
richting jou is, ga starten met netwerken en het liefst op de geografische dus de fysieke manier.  
 
Toen ik in 2006 mijn eerste bedrijf startte had ik geen netwerk. Ik kende wel mensen van mijn opleiding, ik 
kende wel mensen via-via, maar ik had weinig ondernemers in mijn netwerk. Wat ik wel had naast een 
brandende ambitie was dat ik dacht “oké, ik heb dan misschien op dit moment niet het gewenste 
startkapitaal bij elkaar, maar ik ga toch gewoon beginnen (grow as you go).  
 
Wat ik vervolgens ging doen was kijken naar welke ondernemers er hier in deze plek waren, en waar ze zich 
organiseerde. Ik ben toen lid geworden van een netwerk voor pre en reeds gestarte ondernemers en daarin 
zaten een aantal ondernemers die dus ook kennis deelden. Ook deden ze zaken met elkaar. Tijd had ik 
genoeg! Dus ik werd lid en ik zorgde er ook voor dat de mensen mij gingen leren kennen. Hoe deed ik dat? 
Door vrijwilligerswerk te gaan doen binnen dat netwerk. 
 
Wat gebeurde er vervolgens? Ik kwam in contact met notarissen, accountants, advocaten en met grote 
bankinstellingen die allemaal post hadden die van A naar B bezorgd moest worden. Zij zegden hun huidige 
contracten op en gingen in zee met mij. Wat daar het mooie aan was? Het had niets met prijs te maken! 
Maar wel met dienstverlening, want mensen doen het liefst zaken met mensen die ze kennen.  
 
Dus door het investeren van tijd in waardevolle contacten in plaats van geld heeft mij in eerste instantie als 
pre startende ondernemer heel veel omzet opgeleverd. Dat is de eerste tip die mij structureel meer omzet 
heeft op geleverd. 
 
Doe er wat mee en succes! 
 
 
   

  



 

 


