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Ook van plan een aantal goede voornemens, zo net na de vakantie, om te zetten in daden? Ook van plan om het 
relatienetwerk weer de benodigde aandacht te geven/uit te breiden? Ook een eigen verlanglijstje met relaties 
die je (beter) wilt leren kennen? Mooi wij ook,  …. je staat er op! 

 

Graag nodigen wij je uit voor het 
NETWERK(EN) IN DE BOUW 

 
Met veel plezier en energie geven Bureau de Bont en La Red een vervolg aan de succesvolle eerste masterclass 
netwerken in de bouw van 2012, op 8 oktober 2013. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten van NETWERK(EN) 
IN DE BOUW behandelen we iedere keer een ander onderdeel van strategisch en bewust netwerken en brengen 
we dit in de praktijk. Op 8 oktober staat netwerken in relatie tot tenders op het programma.  
 
Miriam Notten, Ronald van Es (La Red) en Martijn Scheijde (Bureau de Bont) maken netwerkstrategie concreet 
en laten je direct ervaren hoe krachtig een netwerk voor je kan werken. Dat doen we in een setting waarin je 
nieuwe mensen leert kennen en waarin je meteen op zoek gaat naar manieren waarop deze uitbreiding van je 
netwerk voor jou van toegevoegde waarde is.  
 
De professional/manager van nu onderhoudt gemiddeld zo’n 1500 relaties. Dit betekent dat wij met 20 
deelnemers mogen rekenen op een netwerk van al gauw 18.000 netwerkrelaties. Dat is dus een netwerk 
waarmee elke vraag opgelost kan worden, er toegang is tot elke gewenste klant, nieuwe medewerkers binnen 
een mum van tijd gevonden worden en innovatie binnen handbereik is. Maar weet je eigenlijk wel hoe jouw 
netwerk eruit ziet? En vooral hoe je dat netwerk in kan zetten bij het winnen van tenders? Het is tijd voor Social 
Capital Management. 
 
Aan het einde van een bijeenkomst van NETWERK(EN) IN DE BOUW: 

 Heb je jouw inzicht en kennis over efficiënt en effectief netwerken uitgebreid; 
 Heb je gebouwd aan het netwerk met relevante potentiële netwerkpartners uit de bouwsector; 
 Ken je de organisatie, de locatie en het netwerk van één van de deelnemers veel beter, omdat de 

bijeenkomst bij één van de deelnemers wordt georganiseerd 
 Weet je hoe je netwerken kan inzetten om je eigen en organisatie doeltellingen te realiseren. 
 Weet je hoe netwerken in te zetten bij tenders en de slagingskans te vergroten. 

 

 

Geef je op! en breidt je netwerk uit met tenminste 20 eerstelijnscontacten. 
 

  

Datum: 8 oktober 2013  
 
Tijden:     Voor de file uit en daarna naar huis: van 15:00 tot 19:00 uur 
 
Deelnemers:  25-35 richtinggevende potentiële partners uit de brede bouwkolom * 
 
Locatie: De bijeenkomst vindt plaats bij Strukton Civiel in Maarssen.  
 
Benodigde investering:   € 250,- per persoon * 
Aanmelden:  Kun je doen door e-mail te sturen naar netwerkenindebouw@lared.nl 

onder vermelding van je naam, bedrijfsnaam, contactgegevens en andere 
interessante gegevens die je wilt delen met het netwerk.  

 
Je kunt niet op 8 oktober… jammer. We zien je graag een volgende keer. 

De volgende bijeenkomst van NETWERK(EN) IN DE BOUW vindt plaats begin 2014. 
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NETWERK(EN) IN DE BOUW 

NETWERK(EN) IN DE BOUW is een netwerk op zich, met aandacht voor het netwerk(en). Op iedere bijeenkomst 
besteden we aandacht aan een ander onderdeel van bewust en strategisch netwerken en we creëren een setting 
waarin netwerken gemakkelijk en plezier is. We nodigen deelnemers vanuit de hele bouwsector uit. Van 
wegenbouw tot aan woningbouwcorporatie en van projectontwikkelaar tot beleidsmakers; we zorgen voor een 
interessant netwerk. Ook u kunt hieraan bijdragen door uzelf op te geven en door deze bijeenkomsten onder de 
aandacht te brengen bij uw relaties. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij ontmoeten je graag op 8 oktober. 

 

Martijn Scheijde; Senior business consultant Bureau de Bont 
m.scheijde@bureaudebont.nl ; @martijnscheijde; http://nl.linkedin.com/in/martijnscheijde 
Nice to know: Utrecht; organisatie psychologie (UU), (catamaran)zeilen, vader, hockey 
 

Miriam Notten; Managing consultant La Red 
m.notten@lared.nl ;  @miriamnotten ; http://nl.linkedin.com/in/miriamnotten 
Nice to know: scheepvaart, Delft, sociaal kapitaal, defensie, VNO-NCW,  
Dutch Connected, bijna een boek 
 
Ronald van Es; Management consultant La Red 
r.vanes@lared.nl ; @Rovanes ; http://nl.linkedin.com/in/ronaldvanes/ 
Nice to know: Utrecht, improvisatietheater, beroepenwedstrijden, duiken en wintersport 
  

 
 

 

* Bij deelname van minder dan 20 deelnemers, behouden wij ons het recht voor om de bijeenkomst te annuleren. 

**Indien je meerdere personen opgeeft, zijn de kosten voor jouw collega of introducé uit het netwerk voor de halve prijs. Prijzen zijn exclusief 

btw, op deze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van Bureau de Bont van toepassing (deze zijn na te lezen op 

www.bureaudebont.nl). Op deze masterclass kan tot 10 dagen voorafgaand kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 10 dagen 

voor aanvang van de masterclass vindt geen restitutie plaats. 
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