Wekelijks ontbijten met Business Network International

In de polder valt steeds meer te netwerken
Er valt steeds
meer te netwerken in de polder.
Vorig jaar kreeg MeerBusiness
een vrouwelijke tegenhanger,
LinkedMeer. Deze week begon
officieel de Haarlemmermeerse
afdeling van Business Network
International (BNI), een uit
Amerika overgewaaid initiatief.
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Wekelijks ontbijten lokale en
regionale zakenlieden met
elkaar in Long Island. En daar
doen ze de dingen die netwer
kers doen: elkaar leren kennen,
vertrouwen opbouwen en zaken
doen met en voor elkaar.
Zulke dingen zijn altijd al
belangrijk, maar kunnen in
economisch moeilijke tijden
echt een verschil maken. René
Jansen van MeerBusiness weet
dat al jaren. Hij ziet overigens
duidelijke verschillen: ,,Het
concept van BNI is veel Amen
kaanser: heel strak georgani
seerd. Wij willen het wat meer
op zijn Hollands, met wat meer
ruimte voor eigen initiatief.”
Dat zou ook blijken uit het
brede scala van activiteiten:
,,We organiseren kleinschalige
activiteiten, zoals koken en eten
met directeuren en masterciasses
waarin we wat meer de diepte
ingaan. Maar ook een netwerkparty voor iooo man, een Beau
jolaisparty of kerstgala voor 320
man. Ook bieden we via onze
nieuwsbrief een platform.”
Ontbijten doen zijn zevenhon
derd leden niet samen, lunchen
of dineren eventueel wel in
‘Inner circles’.

Netwerken en ontbijten tegelijk in Long Island.

-

BNI kiest juist bewust voor
de ‘belangrijkste maaltijd van
de dag’: die heeft een mens tôch
nodig. En wanneer je het samen
doet kom je ook s.men goed op
gang, is het idee. Het doel is
duidelijk: het genereren van
omzet voor het eigen bedrijf én
dat van anderen. ‘Geven loont’
is dan ook het motto. Voor
concurrentie hoeft niemand
-bang te zijn, want per beroeps

categorie kan slechts één verte
genwoordiger lid zijn.
Elke BNI-bijeenkomst ver
loopt volgens een vaste agenda.
En volgens regiodirecteur Clara
Overes spreekt dat gestructu
reerde leden juist aan. Vanaf
half zeven tot kwart over zeven
is het ‘vrij netwerken’. Dan zijn
er, na het welkomstwoord,
punten mogelijk als: rondgang
visitekaartjes, het installeren
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van nieuwe leden, spreker van
de week, netwerker van de
maand en leden die zichzelf in
6o seconden presenteren. Stipt
om negen uur wordt het ontbijt
afgesloten.
BNI is 25 jaar geleden begon
nen in Amerika. Zeven jaar
geleden kreeg Nederland een
eerste lokale afdeling. Inmid
dels zijn er no van die chapters.
Drie maanden geleden is met

vier personen een voorzichtige
start gemaakt in Haarlemmer
meer. Inmiddels zweeft het
aantal leden rond de twintig.
Dat volstaat om een eigen chap
ter te hebben.
Woensdag werd die gelan
ceerd in Hotel De Beurs, waar
170 zakenlieden aanwezig wa
ren. Dertig van hen hebben
laten weten op bezoek te willen
komen in Long Island. De ko
mende weken schuiven die,
stukje bij beetje, ook aan. Want
zo’n ontbijt moet niet te mas
saai worden, meldt Overes: ,,In
Haarlem zitten we op Z4 deel
nemers, in Alkmaar op z8.” En
in zo’n overzichtelijke groep
vallen relaties goed op te bou
wen.
LinkedMeer, hét zakennet
werk voor ondernemende vrou
wen, heeft aan het eind van het
tweede jaar 48 leden. En dat
vindt Patricia Hirni, één van de
initiatiefneemsters, een aardige
score. Ze merkt ook dat de
onderlinge banden ‘steeds ster
ker worden’, ook zakelijk ge
zien: ,,Men ziet elkaar als colle
gae.”
Toch zijn er ook wensen: dat
(nieuwe) leden vaker een onder
werp uitdiepen, ook wanneer ze
niet werkzaam zijn in de ‘co
achinghoek’ Ook de naamsbe
kendheid zou groter kunnen.
En Hirni kan zich voorstellen
dat leden ook daarom een keer
tje aanschuiven bij het ontbijt.
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