
41

Bouwbedrijf B. van der Graaf
Bijna vier jaar geleden begon Bart van der Graaf (24) 
als zzp’er, en inmiddels stuurt hij vier medewerkers 
aan. Van der Graaf werkt voornamelijk in opdracht van 
particulieren. “Kwaliteit leveren komt voor ons op de 
eerste plaats. Daarnaast maken we duidelijke afspraken 
waar strak de hand aan wordt gehouden. Naast renovatie 
houden we ons bezig met aan-, ver- en nieuwbouw. We 
hebben doorgaans drie projecten onder handen en zijn 
dermate allround dat we bijna alles zelf kunnen. In korte 
tijd hebben we daardoor een goede naam opgebouwd.”

Van der Graaf werd lid van Contactus met de verwach-
ting om ondernemers te leren kennen die iets voor 
hem, en omgekeerd, kunnen betekenen. Anderzijds om 
te leren van hun ervaringen, ook al opereren ze in een 
andere branche. “De businessclub beantwoordt aan wat 
ik ervan had verwacht. Ik kan het met alle leden goed 
vinden, en ik waardeer het dat men elkaar in zijn waarde 
laat. Ik heb nauwelijks vrije tijd. Zo’n bijeenkomst moet 
ik goed inplannen, en mede omdat Contactus een club 
van gezellige mensen is geniet ik daar ook van. Ik ga 
meestal als een van de laatsten weg, en dat zegt genoeg!”

Bladt Onroerend Goed B.V.
Het bedrijf is in 2007 opgericht door vier broers Bladt. 
Samen met hun vrouwen richten ze zich op alle vor-
men van vastgoed: inkoop, verkoop, verhuur en ruil 
van zowel particuliere als zakelijke panden. Daarnaast 
richt Bladt, dat niet alleen in Nederland, maar ook in 
Duitsland en Zwitserland actief is, zich op ontwikke-
ling. Jos Bladt beheert de portefeuille financiële zaken, 
terwijl zijn vrouw Shirley werkzaam is als officemanager. 
Stichting Bladt Charity, de maatschappelijke poot van 
Bladt Onroerend Goed B.V., ondersteunt kleine, eenma-
lige projecten en zorgt voor wekelijkse belevering van 
groente en fruit voor Voedselbank Tiel.

“We hebben ons enerzijds aangesloten bij de business-
club om regelmatig ondernemers uit onze woonomge-
ving te ontmoeten en beter te leren kennen. Anderzijds 
om in zakelijk opzicht iets voor elkaar te betekenen. 
Gelukkig is dat ook gelukt. Los daarvan gaan netwerken 
en gezelligheid bij Contactus hand in hand. Het is er 
gemoedelijk, je hoeft niet strak in het pak, en niemand 
staat er op zijn strepen. In onze agenda’s houden we 
rekening met een avondje Contactus!”

‘Netwerken en 
gezelligheid gaan 
hier hand in hand’

Businessclub Contactus biedt ondernemers uit de 
Vijfheerenlanden een podium om op informele 
manier samen te komen, en zowel de sociale als de 
zakelijke banden te versterken. De bijeenkomsten 
worden gehouden in de eigen businessruimte bij 
SC Everstein, op locatie bij leden of in een van de 
mooie en uitdagende ontvangstmogelijkheden 
binnen de regio.

Ondernemers die belangstelling hebben zich 
aan te sluiten worden van harte uitgenodigd om 
vrijblijvend een netwerkbijeenkomst bij te wonen. 
Het programma is altijd verrassend, de sfeer is 
altijd gezellig, en de gesprekken zijn altijd amicaal 
en inspirerend.

info@businessclubcontactus.nl
www.businessclubcontactus.nl
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