
everdingen • Businessclub Contac-
tus is volop in beweging. Tijdens de 
netwerkbijeenkomst afgelopen don-
derdag startte de club met bedrijfspre-
sentaties en er staan ook bedrijfsbe-
zoeken op het programma.

“Dit is voor mij de perfecte combinatie 

van ondernemen en op een informele  
manier contacten leggen”, vertelt 
Contactus-lid Pieter Hofman van 
Claassen, Moolenbeek & Partners. Hij 
heeft met zijn bedrijfspresentatie het 
spits afgebeten, omdat hij aan zoveel 
mogelijk mensen wil laten zien wie hij 
is en wat hij doet.  Zo ook Ton Boshuis 

van Boshuis Thuis in Water. “Je kunt 
hier natuurlijk stil in een hoekje gaan  
zitten, maar met een presentatie be-
reik je in één keer iedereen. De busi-
nessclub heeft ons ook al nieuwe klan-
ten opgeleverd.”
Het informele karakter van Contactus 
spreekt Ton en zijn vrouw erg aan. “De 

leden zijn zeer praktijkgerichte onder-
nemers die trots zijn op hun bedrij-
ven. Er is een gevoel van saamhorig-
heid en je legt leuke contacten.” Petra 
Hol van Handelsonderneming Uni-
cum beaamt dat. “Iedereen staat hier 
bij wijze van spreken met de voeten in 
de klei. Het is gewoon een onwijs ge-
zellige club.”
Petra ziet het lidmaatschap van Con-
tactus als een manier om zich te on-
derscheiden. “Je leert elkaar en el-
kaars bedrijven kennen. Je kijkt of je 
wat voor elkaar kunt betekenen. Het is 
een kwestie van gunnen.” Hofman ziet 
het ook als kwaliteitsverhoging. “Bij 
een deal via de businessclub weet je 
dat er onderling over gesproken 
wordt. Dan wil je goed resultaat leve-
ren. Hier zul je geen partijen tegenko-
men die je in Opgelicht ziet.”
Contactus telt inmiddels 27 leden uit 
het regionale bedrijfsleven, variërend 
van de industrie en handel tot aan de 
dienstensector. Doel van de business-
club is om op een informele manier 
zakelijke contacten te leggen. Dat ge-
beurt via de netwerkbijeenkomsten en 
bedrijfsbezoeken, zoals 19 juni bij 
Henk Scholten Volvo. Contactus heeft 
haar thuisbasis in het clubgebouw van 
SC Everstein. Daarnaast sponsort 
Contactus de voetbalverenigingen en 
andere lokale verenigingen.
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Contactus geeft bedrijven een podium

•De bedrijfspresentaties waren een succes. FOTO: MARIJKE VERHOEF


