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André Toonen is sinds november 2012 
voorzitter van de Bedrijvenkring 
Rhenen. Daarnaast is Toonen ook direc-
teur van Cunera Vloerbedekking(en), 
een van de oudste bedrijven in de 
gemeente Rhenen. “Een paar jaar gele-
den heette de huidige Bedrijvenkring 

Rhenen nog Ondernemersvereniging 
Rhenen, maar door allerlei omstandighe-
den liep het niet meer zoals het eigenlijk 
zou moeten. Een stuurgroep moest toen 
de levensvatbaarheid van de vereniging 
vaststellen. Met een nieuw bestuur heb-
ben we toen een doorstart gemaakt en de 

naamsverandering doorgevoerd.”
De leden van de stuurgroep zijn met een 
nieuw plan en een nieuwe visie aan de 
slag gegaan en hebben zitting genomen 
in het dagelijks bestuur en ondersteu-
nende commissies. Toonen: “Een onder-
nemersvereniging heeft veel toege-
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'Ondernemersvereniging biedt 
veel toegevoegde waarde'

Activiteiten
Lid zijn van de Bedrijvenkring Rhenen brengt vele voorde-

len met zich mee. Behalve van gedachten wisselen met 

medeondernemers, worden er ook regelmatig bijeenkom-

sten en activiteiten georganiseerd. “We streven er  naar 

om elke maand iets te organiseren voor onze leden”, ver-

telt Toonen. “Naast  bijeenkomsten die draaien om infor-

matie en kennisoverdracht, organiseren wij ook regelma-

tig minder formele bijeenkomsten. Zaken en ontspanning 

moeten hand in hand gaan.”

Maart:  Kennis- & Inspiratiebijeenkomst 

April: Bedrijfsbezoek

Mei:  Jaarvergadering 

Juni:  Haringparty

André Toonen, voorzitter van de  
Bedrijvenkring Rhenen, wordt 

geinterviewd tijdens een bijeenkomst.

In een special over 
Rhenen kan de 
Bedrijvenkring Rhenen 
natuurlijk niet ontbreken. 
De redactie van Rhenen 
Business Special ging de 
dialoog aan met André 
Toonen, voorzitter van de 
Bedrijvenkring Rhenen.
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voegde waarde voor bedrijven. Het is 
niet alleen het gezellige samenzijn dat 
de leden bindt, maar het moet ook een 
belangenorganisatie zijn richting de 
gemeentelijke politiek. Zaken als een 
gezamenlijke inkoop of het gebruik 
maken van elkaars expertise, kan worden 
gestimuleerd door een ondernemersver-
eniging en dat levert daarmee veel voor-
deel op voor de aangesloten bedrijven.”

De vereniging telde tweeënhalf jaar 
geleden zo'n 60 leden. “Dat zijn niet 
alleen bedrijven met werknemers, maar 
ook ZZP'ers”, legt Toonen uit. 
“Tegenwoordig zitten we ongeveer op 
110 bedrijven die lid zijn van de 

Bedrijvenkring Rhenen. En dat mag wat 
mij betreft nog wel iets groeien. Op 
industrieterrein Remmerden willen we 
ons extra in gaan zetten om leden te wer-
ven. Het moet gewoon een mooie groep 
worden, maar ook weer niet te groot.”

Samenwerking met gemeente
De Bedrijvenkring Rhenen wil ook de 
communicatie met de gemeente intensi-
veren. Toonen: “Tal van beslissingen die 
op het gemeentehuis worden genomen, 
hebben direct of indirect invloed op het 
plaatselijke bedrijfsleven. Gemeente en 
bedrijven hebben elkaar nodig, bedrij-
ven zijn een belangrijke economische 
factor en de gemeente kan zorgen voor 

een goede infrastructuur waarin bedrij-
ven optimaal kunnen presteren. 
Daarnaast zie ik het als onze taak om te 
zorgen voor minder wrijving en meer 
begrip tussen ondernemers en gemeente. 
De verstandhouding is nu goed en dat 
willen we uiteraard graag zo houden. 
Met het nieuwe bestuur van de 
Bedrijvenkring gaan we vaker en nog 
nadrukkelijker het gesprek aan met de 
gemeente Rhenen.” 

Wilt u ook lid 
worden van een 
sterk regionaal 
netwerk met 
daadkracht?
Met een lidmaatschap van de 

Bedrijvenkring Rhenen komt u in 

contact met vele ondernemers, 

vergroot u uw kennis en bent u 

betrokken bij beslissingen die van 

invloed kunnen zijn op uw 

ondernemerschap in onze regio.

Bedrijvenkring Rhenen organiseert 

bijeenkomsten waar u als lid van 

harte welkom bent. Deze 

bijeenkomsten hebben steeds weer 

een andere invulling maar altijd als 

doel: kennis vergroten, 

betrokkenheid onderling te 

bevorderen en deelgenoot zijn van 

bestuurlijke beslissingen. 

Kortom, een krachtige omgeving 

voor de actieve en betrokken 

ondernemer uit onze regio!

Wilt u lid worden of wilt u meer 

informatie ontvangen, of wilt u een 

keer vrijblijvend kennismaken, dan 

bent u uiteraard van harte welkom. 

Stuur dan een e-mail naar 

ledenwerving@

bedrijvenkringrhenen.nl.
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