
Why the net Works Landelijke bijeenkomst strijdvaardig besloten 
 
Op 27 februari kwam het Why the net Works netwerk voor het eerst in 2004 in Arnhem bijeen. Leden 
van Syntens ICT Kringen, Deining, FreeKS, FNV Zelfstandige Bondgenoten en Q-Search werkten 
gezamenlijk aan ondernemerskennis, ondernemersvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. 
 
Het Why the net Works netwerk richt zich op ondernemers die in netwerkverband samenwerken voor 
opdrachtgevers. Het netwerk zorgt voor een waardevolle bijdrage aan de onderneming en de 
ondernemer door middel van workshops en Ronde Tafel Bijeenkomsten. Daarnaast zorgt Why the net 
Works dat ondernemersnetwerken ook over de eigen muren met elkaar communiceren. Binnen een 
ondernemersnetwerk bevinden zich vaak leden die veel met elkaar gemeen hebben op de inhoud van 
het vakgebied. Why the net Works verbindt ondernemers over de inhoud van hun vak heen. Dat leidt 
tot bijzondere contacten, en niet zelden ook tot opdrachten over en weer. 
 
Deelnemers aan Why the net Works hebben veel gemeen met elkaar, doordat zij allen bewust kiezen 
voor een bedrijf waarin zij geen of weinig personeel in loondienst willen hebben. “Opdrachtgevers 
maken dan nog wel eens de fout om te denken dat een klein bedrijf ook klein presteert. Wij hebben 
ons ten doel gesteld Nederland te laten zien dat deze opvatting een misvatting is. Ongeacht in welke 
branche je werkt.” betoogde Marjolein Hins, directeur van Q-Search tijdens de dagsluiting. “Laat je 
niks wijsmaken over betrouwbaarheid die zou moeten blijken uit je omvangrijke personeelsbestand. 
Het is bewezen dat twintig tot veertig procent van de beroepsbevolking zou willen werken zoals wij 
werken, en ook een karakterstructuur heeft om die verantwoordelijkheden te kunnen dragen. Deze 
manier van ondernemen groeit. De globale en virtuele organisatie is volgens management en 
organisatiekenner Manfred Kets de Vries het organisatiemodel van de toekomst (zie Management 
Team februari 2004) Onze kwaliteit in iedere opdracht bewijst het tegendeel van alle sceptici. Wij zijn 
een concurrent van formaat.”  
 
Naast Ronde Tafels over accountancy en juridische vragen, kwamen op 27 februari onderwerpen als 
“juridische aspecten van uw gebruik van internet en software” aan de orde. Twee workshops 
persoonlijke effectiviteit gaven invulling aan het onderdeel “ondernemersvaardigheden”.  
 
Why the net Works ondersteunt de contacten tussen de ondernemers persoonlijk en de hele 
netwerken onderling met een permanent secretariaat, en zorgt dat bijeenkomsten niet te massaal 
worden, zodat het persoonlijk contact gewaarborgd blijft. Een workshop telt maximaal 40 deelnemers. 
Ruim 70 deelnemers bezochten Cultuurherberg de Legende in Arnhem. Ruim 240 deelnemers 
(voornamelijk journalisten) ontvangen de informatie over de bijeenkomst virtueel in het buitenland. 


