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‘Ik geloof in de
kracht van een
businessclub’
RVS machinebouw
Ruim tien jaar geleden zijn Erik Mooijman en Henk van de
Lagemaat begonnen met Lamotec bv. Inmiddels houdt een team
van vijftien medewerkers zich dagelijks bezig met RVS machinebouw voor de voedselverwerkende industrie. Sinds het eerste
uur is Lamotec bv lid van Contactus.

De in Everdingen gevestigde Businessclub
Contactus werpt zich op als een podium
waar lokale ondernemers op informele wijze
worden samengebracht en geïnspireerd. De
bijeenkomsten worden gehouden in de eigen
accommodatie of op locatie bij de leden.
Daarnaast worden regelmatig gastsprekers
uitgenodigd.
Belangstelling gekregen voor Contactus?
Contact us, en het bestuur zal u dan graag
nader informeren en uitnodigen voor een
vrijblijvend bezoek aan onze eerstvolgende
netwerkbijeenkomst.
info@businessclubcontactus.nl

Uit de buurt
“Wat werk betreft is de businessclub niet direct een meerwaarde voor ons”, merkt Mooijman op. “De contacten met medeondernemers uit de buurt vinden we belangrijk. We kennen
de bedrijven en de mensen erachter, maar doordat iedereen zo
druk is spreken we elkaar eigenlijk nooit. Door er te zijn zullen anderen eerder aan je denken, en dat werkt twee kanten op.
Vorig jaar heb ik een huis laten bouwen, en heb ik de verlichting , audio en een waterontharder bij de leden van Contactus
gekocht. Voor ons is Contactus een club van gezellige mensen
die zowel zakelijk als informeel met elkaar omgaan en hun
ervaringen delen.”
MKB
Pieter Hofman is een van de partners van Claassen,
Moolenbeek & Partners, een bedrijf dat met veertig kantoren
actief is in heel Nederland. De medewerkers verlenen bedrijfskundig en banquair advies, en richten hun pijlen op het ‘in alle
aspecten ondersteunen’ van het MKB. Dat geldt zowel voor
starters als voor gevestigde bedrijven.
Kracht
“Via mijn zwager heb ik me aangesloten bij Contactus”, vertelt
Hofman. “Primair voor de zakelijke contacten. Ik geloof in de
kracht van een businessclub, tenminste als elke ondernemer die
daar lid van is de bijeenkomsten niet alleen ziet als een gezellig en vrijblijvend uitje, maar ook als een manier om in zakelijk
opzicht iets voor elkaar te kunnen betekenen. De bedrijfsmatige activiteiten moeten elkaar versterken, en je moet gebruik
kunnen maken van elkaar netwerken. In dat opzicht heeft
Contactus de eerste stappen gezet, en dat moet nu verder worden uitgebouwd.”
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