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Sinds vijftien jaar is John Stuijvenberg zelfstandig ondernemer. 
Vanuit Hagestein bedient hij de lokale en regionale markt als 
loodgieter. Op dat specialistische terrein bestaat de aard van 
zijn werkzaamheden uit zinkwerk en dakreparaties, aanleg  
en vervanging van cv-installaties, aanleg van water- en  
gasleidingen en vastgoedonderhoud: kleine klusjes in en  
rondom met name kantoorpanden.

“Een half jaar geleden ben ik voor het eerst bij een bijeenkomst 
van Contactus geweest. Een aantal ondernemers kende ik wel 
van naam maar niet de gezichten die er bij horen. Mijn  
eerste indruk was dat het in elk geval een gezellige club is waar 
iedereen zich thuis voelt. Als een van de laatst overgebleven 
allround loodgieters was het voor mij interessant genoeg om lid 
te worden van de businessclub. Het kostte tijd om wat zakelijke 
contacten te leggen, maar ik merk nu dat er een wisselwerking 
ontstaat. Onlangs heeft dat tot enkele opdrachten geleid.”

Bedrijfskleding
Reiniging en hygiëne zijn sinds 1948 de kerntaken van Unicum. 
De derde generatie, John en Petra Hol staan sinds 2006 aan het 
roer. Het bedrijf werd verplaatst van Ameide naar Hagestein. 
Vanaf 2010 is Unicum ook actief in de markt voor bedrijfs-
kleding. Deze tak van sport heeft Petra Hol opgepakt en tot 
bloei gebracht. Ze belevert bedrijven waar fysiek gewerkt wordt 
met kleding en schoenen die tegen een stootje kunnen.

“Samen met mijn man John ben ik vanaf het eerste uur lid van 
Contactus. In het begin was het even aftasten, maar de  
onderlinge contacten zijn zo goed en zo leuk dat ik uitkijk naar 
de bijeenkomsten. Contactus is voor mij een gezellige club van 
lokale en regionale ondernemers die onderling, met een hoge 
gunfactor, zaken doen. De presentaties die de leden houden  
zijn leerzaam en het gebeurt wel dat ik, als tussenstation,  
anderen naar hun bedrijven kan verwijzen. Zulke contacten 
leveren veel op.”

‘Businessclub 
zorgt voor een 
wissel werking’

Een aanzienlijk deel van de leden van 
Businessclub Contactus woont of heeft zijn 
bedrijfslocatie in de Vijfheerenlanden. Zaken 
doen, en de klant optimaal van dienst zijn, 
komen op de eerste plaats. Gezellige onder-
linge contacten worden als belangrijk ervaren, 
en die vinden ze bij de bijeenkomsten van 
Contactus.

Belangstelling gekregen voor Contactus? 
Contact us, en het bestuur zal u dan graag 
nader informeren en uitnodigen voor een  
vrijblijvend bezoek aan de eerstvolgende net-
werkbijeenkomst waar niet-leden als genodig-
den welkom zijn, op donderdag 20 oktober.

info@businessclubcontactus.nl
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