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Ali B. 
over de kunst 
van het netwerken

Tekst: Paul Teixeira  

Ali Bouali, beter bekend als ‘Ali B.’, is de verpersoonlijking 
van iemand die ‘de power of networks’ weet te ‘unlocken’.  
De bekende rapper en performer ziet het netwerken tussen 
mensen en organisaties als een essentieel onderdeel van het 
alledaagse leven. Maar om succesvol te netwerken, zijn er wel 
belangrijke voorwaarden. “Je moet niet alleen willen halen, 
maar ook willen brengen.”

 Succesvol netwerken vormt een rode draad door 
het leven – zowel zakelijk als privé - van Ali B., 
zo lijkt het: “Van kinds af aan was ik al een 

goede netwerker. Ik was de snelle jongen die snel con-
tact legde op straat, die dingen wist te regelen. Ik 
schaamde mij ook niet om iets te vragen. Nog steeds 
niet.” Het heeft hem geen windeieren gelegd. Inmiddels 
is hij al jaren een bekende rapper die zijn werkterrein 
ook naar andere gebieden heeft weten te verleggen: 
naar televisie als presentator van programma’s en jury-
lid van de talentenjacht The Voice of Holland en naar 
het theater als performer die zowel de humoristische 
als de meer serieuze kant van het leven voor het voet-
licht brengt. 

Belang van anderen
De mogelijkheid om te netwerken, is door de komst van 
mobiele data- en telecommunicatie en zaken als soci-
ale media alleen maar toegenomen. Ali B. maakt er 
dankbaar gebruik van, maar hij zegt dat het niet nood-

zakelijkerwijs altijd een verrijking is. “Kwantitatief 
gezien, kun je meer en overal netwerken dankzij soci-
ale media. Maar dat wil niet zeggen dat dat ook altijd 
kwalitatief even hoogstaand is.”
Want netwerken moet wel iets toevoegen. Voor beide 
partijen, vindt Ali B. Het werpt, zoals gezegd, ook de 
nodige vruchten af. “Ik krijg wel vaak dingen voor 
elkaar”, erkent hij, “Maar dat komt ook omdat ik men-
sen op een integere en oprechte manier benader. En 
omdat ik mij altijd afvraag wat voor toegevoegde 
waarde ik voor een ander kan hebben. Kwetsbaar dur-
ven opstellen, helpt ook. Iedereen wil nuttig zijn, dus 
als jij je kwetsbaar opstelt, bijvoorbeeld omdat je hulp 
nodig hebt, dan heb je een reële kans op het bouwen 
van relaties.” 
In de praktijk ziet Ali B. het weleens fout gaan: “Op net-
werkborrels bijvoorbeeld. Dan zijn er alleen maar men-
sen die iets willen halen, maar zelf niets of weinig bren-
gen. Dat werkt niet. De essentie van netwerken is juist 
dat je denkt in het belang van anderen, zowel persoon-
lijk als zakelijk.” Ook bij Ali B. is het netwerken niet altijd 
even succesvol, zo relativeert hij: “Soms twijfelen men-
sen, soms hebben zij andere prioriteiten of zijn zij te 
druk. Of zij geloven niet in mij of in mijn ideeën.” Dat is 
jammer, maar hij laat zich er niet door van de wijs bren-
gen: “Nee heb je en Ja kun je krijgen.”  
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