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‘Bij ons draait het om 
echte contacten’

Wat is BoB?
“BoB staat voor Business ontmoet Busi-
ness. Het uitgangspunt van BoB is onder-
nemers een platform te bieden om op in-
formele wijze in contact te treden met 
collega-ondernemers.”

Wat is er anders aan 
BoB dan de gemiddelde 
businessclub?
“Businessclubs zijn vaak gelieerd aan een 
sportclub, bedrijvenkring of een bepaalde 
gemeente. Wij opereren onafhankelijk. 

Ons gebied is bovendien heel groot, 
doordat meerdere gemeenten binnen onze 
grenzen vallen. Zo richten we ons in de 
regio Rivierenland bijvoorbeeld niet al-
leen op Tiel, maar op alle gemeenten van 
Druten tot Gorinchem. Kortom alles wat 
binnen Rivierenland valt. Een toevoeging 
is ook dat je in iedere editie van ons busi-
nessmagazine kunt terugblikken op de 
bijeenkomsten. Of juist kunt vooruitblik-
ken op waar de volgende BoB bijeen-
komst is. Alle BoB-leden kunnen een be-
drijfsprofiel aanmaken op onze website. 
Momenteel dient dit nog aangeleverd te 
worden, maar op korte termijn lanceren 
wij onze nieuwe websites en kunnen de 
leden zelf hun profiel online zetten.”

rivierenland Business introduceert BoB rivierenland

Tijdens het forum ‘Kansen voor 2013’ werd Business ontmoet Busi-
ness (BoB) geïntroduceerd. Hiermee hebben alle businessbladen 
van Van Munster Media (Rivierenland Business, Vallei Business, 
Oost-Gelderland Business, Noord-Limburg Business en Midden-
Limburg Business) voortaan hun eigen ondernemersplatform. Hoog 
tijd dus voor een gesprek met het gezicht van BoB, Danny Toonen.
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Wat krijg je als BoB lid?
Bij een bedrijfslidmaatschap:
•  Ben je welkom op alle BoB 

(Borrels) en andere BoB 
evenementen(na een eenma-
lige kennismaking is lidmaat-
schap verplicht).

•  Kun je bovendien elke BoB 
Borrel met maximaal 3 colle-
ga’s bezoeken.

•  Word je persoonlijk ontvan-
gen met een feestelijk wel-
komstdrankje.

•  Verrast de locatie je elke keer 
met culinaire hoogstandjes.

•  Ontvang je zes maal per jaar 
het zakenmagazine Rivieren-
land Business.

•  Krijg je een bedrijfsprofiel op 
onze website.

•  Kun je nieuwsberichten plaat-
sen op onze website.

fOTOGRafie KaRiM De GROOT
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Voor wie is BoB bedoeld?
“Iedereen die een bedrijf vertegenwoor-
digt, is welkom bij ons. Of je nu een 
driedelig kostuum draagt of een jeans. 
Belangrijk is wel dat het bij ons draait 
om de echte contacten. Hier doen we 
geen wedstrijden wie de meeste kaartjes 
in een zo kort mogelijke tijd verzamelt. 
Juist de persoonlijke contacten, de verha-
len die mensen te vertellen hebben en het 
uitwisselen van ervaringen is bij ons van 
wezenlijk belang. Oftewel: ondernemers 
ontmoeten ondernemers!”

Zijn alle branches welkom?
“BoB is er voor een hele brede doel-
groep. Van de kleine zelfstandige tot het 
grote industriële bedrijf. Die laatste 
groep blijkt in de praktijk vaak lastig te 
bereiken voor netwerkbijeenkomsten. 

Maar doordat wij speciale masterclasses 
voor directieleden organiseren, willen we 
laten zien dat ook voor deze groep een 
BoB-lidmaatschap zeer interessant kan 
zijn.”

Maar als ik wil netwerken, 
kan ik hiervoor toch ook 
gewoon social media 
inzetten?
“Natuurlijk kun je ook actief zijn op so-
cial media om je netwerk uit te breiden, 
alleen is het nog beter wanneer je dit 
combineert met face-to-face ontmoetin-
gen, zoals op een BoB-bijeenkomst. 
Wanneer je elkaar kent, gun je iemand 
iets eerder. Persoonlijk contact is altijd al 
het beste ‘zakelijke’ contact geweest, 
juist in deze tijd is persoonlijk contact 
belangrijker dan ooit.”

als ik lid van BoB word, 
wat krijg ik dan allemaal?
“Elk bedrijf dat lid is van BoB, kan vier 
keer per jaar onze BoB Borrels bezoeken 
en mag bovendien maximaal drie collega’s 
meenemen. Daarnaast zijn onze BoB-le-
den welkom op de autotestdagen en fo-
rums van de businessbladen. Bij voldoen-
de belangstelling worden er masterclasses, 
golfdagen en workshops georganiseerd, 
waaraan kan worden deelgenomen. 
Zoals eerder genoemd krijgt iedereen die 
lid wordt van BoB, een bedrijfsprofiel op 
de website van ons businessmagazine in 
de desbetreffende regio. Ook in print 
wordt er door middel van onze business-
bladen ruim aandacht aan besteed. Als 
extra ondersteuning (naast onze website) 
van BoB zetten wij social media in als 
Twitter en LinkedIn.”

Wat gaat me dit dan kosten?
 “Iedereen krijgt de gelegenheid om een-
malig en vrijblijvend een BoB-bijeen-
komst te bezoeken. Daarna is lidmaat-
schap verplicht, de kosten zijn € 250.- per 
jaar. Hiervoor is standaard bij elke bijeen-
komst een welkomstdrankje en de culinai-
re invulling inbegrepen. De rest van de 
drankjes zijn tegen een gereduceerd tarief 
verkrijgbaar.” 

R i V i e R e N L a N D  B u s i N e s s  |  N u M M e R  1  |  M a a R T  2 0 1 3

Waar kan ik me inschrijven?
Via de site www.rivierenlandbusiness.nl of 
door een mail te sturen naar: 
danny@vanmunstermedia.nl

Danny Toonen, 
het gezicht van BoB.


