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Drie bedrijventerreinen uit Mid-
den-Nederland zijn opgenomen in 
het Jaarboek Beste Bedrijventer-
reinen 2009. De terreinen zijn voor 
het eerst opgedeeld in drie catego-
rieën, namelijk plan, bestaand en 
geherstructureerd. Medel uit Tiel 
is opgenomen in de categorie plan, 
terwijl De Meerpaal in Houten en 
De Wildeman uit Zaltbommel on-
der de categorie bestaand vallen.

De Wildeman scoort vooral goed 
op de aspecten schoon, veilig, goed 
bereikbaar en duurzaam. Dit wordt 
volgens het jaarboek bereikt door 

een goed functionerend parkma-
nagement, waar alle ondernemers 
op het bedrijventerrein bij zijn 
aangesloten.

In totaal zijn 121 bedrijventerreinen 
aangemeld. Alle terreinen worden 
beoordeeld op criteria die op de 
categorieën zijn afgestemd, zoals: 
duurzaamheid, bereikbaarheid en 
ICT-infrastructuur.
In het jaarboek zijn 25 bedrijven-
terreinen beschreven die behoren 
tot de beste van Nederland en een 
voorbeeldrol vervullen voor andere 
terreinen in Nederland.

Leerdam
Leerdam beste  
binnenstad
Leerdam is uitgeroepen tot 
‘Beste Binnenstad 2009-2011’ 
in de categorie ‘Dorpskernen’. 
Wethouder Tineke Dijkstra en 
burgemeester Victor Molkenboer 
namen op 8 oktober jl. de prijs 
in ontvangst. Naast Leerdam 
waren ook Haren (Gr.) en Oost-
Gelre genomineerd. De bin-
nenstad is beoordeeld op zaken 
als bereikbaarheid, veiligheid, 
horeca en verblijfsklimaat. 

‘Jarenlang is louter 
en alleen de buiten-
kant, dat mooie pand 
en die grote auto 
zichtbaar geweest’
Directievoorzitter Frans de Jong 
van Rabobank West Betuwe over 
het belang van de uitreiking van 
de Rabo Award juist in crisistijd. 
Stad Tiel, 16 september 2009

Utrecht
Utrecht-Midden pakt 
jeugdwerkloosheid aan
Langer naar school, extra leer-
werkbanen, 'fit-banen' en een 
jongerenvoucher voor werkge-
vers. Deze en andere maatrege-
len nemen zeventien gemeenten 
in de regio Utrecht-Midden om 
de jeugdwerkloosheid terug 
te dringen en jongeren weer 
perspectief te bieden op de 
arbeidsmarkt.
De maatregelen maken on-
derdeel uit van het 'Actieplan 
Bestrijding Jeugdwerkloosheid 
Arbeidsmarktregio Utrecht-
Midden' met als doel nog voor 
het eind van het jaar rond de 
800 jongeren aan werk, een 
leerwerktraject of stageplaats te 
helpen.

BNI: business aan het ontbijt

Overleven

Naam Dick van der Peijl
Functie eigenaar
Bedrijf Peijl Consultancy

Heeft u last van de crisis?
Nou, het voorjaar begon bloei-
end. Na een mooi succesjaar was 
dat ook de trend. Doorgaan op 
dezelfde weg. Ik wilde niet an-
ders. Een redelijk gevulde order-
portefeuille, een prachtige show 
gedaan voor een grote klant. En 
toen? Was het over. Al getekende 
opdrachten vielen weg. De twee 

d  Commerciële franchiseorganisatie telt inmiddels tien  
groepen in Midden-Nederland

d  BNI-groepen in Midden-Nederland genereren omzet tussen 
de 7 ton en 1 miljoen euro

Wat bezielt een ondernemer om 
iedere week stipt om zeven uur 
’s ochtends met veertig andere 
ondernemers uit de regio aan de 
ontbijttafel te zitten? Steeds meer 
ondernemers, ook in Midden-Neder-
land, zien hier de voordelen van in 
en sluiten zich aan bij BNI (Business 
Network International).

Franchise BNI is een interna-
tionale franchiseorganisatie, 24 jaar 
geleden ontstaan in Amerika. Het 
brengt op regionaal niveau groepen 
ondernemers samen, die iedere week 
samen ontbijten.
De bijeenkomsten zijn verre van 
vrijblijvend. De kosten bedragen zo’n 
zevenhonderd euro per jaar en van 

de deelnemers wordt verwacht dat ze 
regelmatig aanwezig zijn en boven-
dien actief op zoek gaan naar business 
voor elkaar middels aanbevelingen. 
De organisatie houdt nauwlettend 
in de gaten of de aanbevelingen ook 
worden opgevolgd en tot business lei-
den. Om concurrentie te voorkomen 
en maximale business voor de leden 
te genereren, mag er slechts één be-
drijf per branche deelnemen. Er doen 
zowel éénpitters mee als bedrijven 
met honderd mensen in dienst.

Leden De ontbijtclub heeft, 
verspreid over alle continenten, ruim 
5.300 groepen (‘chapters’) met in 
totaal 121.000 leden. Het grootste deel 
zit in de VS, maar daarbuiten groeit de 
organisatie hard. Nederland zit inmid-
dels op zo’n zestig groepen; de regio 
Utrecht (aan de oostkant begrensd 
door Nijmegen en aan de zuidkant 
door Zaltbommel) telt er nu tien. De 
bedoeling is om in dit gebied de ko-
mende twee jaar twintig groepen ac-
tief te hebben, vertelt Jules Baartmans, 
directeur van BNI regio Utrecht.

Vertrouwen De ontbijtsessies heb-
ben een strakke agenda. Zo dienen alle 
deelnemers zich iedere week opnieuw 
te presenteren. Het systeem is geba-
seerd op vertrouwen, legt Baartmans 
uit. “Je beveelt iemand pas aan als je 
hem vertrouwt. En daarvoor moet je 
elkaar regelmatig treffen.” De Utrechtse 
en Gelderse groepen doen het gemid-
deld genomen erg goed, zegt Baart-
mans. “Ze genereren gemiddeld tussen 
de 7 ton en 1 miljoen euro omzet.”
Het succes van een groep hangt af 
van de mate waarin de deelnemers 
‘een bijdrage leveren’, zegt Baartmans. 
“Laatst hebben we twee deelnemers 
de deur gewezen. Zij deden geen 
aanbevelingen, namen geen actieve 
rol. Dan werkt het dus niet. Maar in 
het algemeen is het verloop niet groot. 
Driekwart van de leden verlengt na 
een jaar.”

iI  www.bni.eu/nederland 
baartnet@xs4all.nl

medewerkers, Sharissa en Nynke, 
draaiden nog net niet met de 
duimen. Veel scheelde het niet. 
Nog een paar kleine opdrachtjes. 
De telefoon bleef stil. Ik dacht dat 
het mijn deur voorbij zou gaan. 
Sharissa en Nynke hield ik net iets 
te lang aan. Het zou wel overgaan. 
Niets was minder waar. April en 
mei waren rampmaanden. De buf-
fer slonk zienderogen. In juni weer 
een grote klus. En een paar klus-
jes om de broek op te houden.

Wat doet u eraan om de pijn te 
verzachten?
Toch maar op vakantie om energie 
te pompen. En het werkte. Met 
een fris hoofd maakte ik een frisse 
start. De betalingen van de op-
drachten blijven wel heel lang uit. 
Gelukkig weer meer opdrachten. 
Als de betalingen dan ook nog 
op tijd komen! Dan is alles weer 
normaal. Hollen en stilstaan!
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Systeem van mond-tot-mondreclame succesvol in Midden-Nederland

Marcel van Boheemen richtte 
twee jaar geleden Xantion op, een 
ICT-bedrijf in Veenendaal. Sinds 
drie jaar is hij trouwe gast aan de 
wekelijkse ontbijttafel van de BNI-
groep in Veenendaal.

Boheemen: “De reguliere net-
werken - heren op leeftijd die 
vrijblijvend leuteren met een 
biertje in de hand - passen niet 
bij mij. Toen ik kennismaakte met 
de BNI-groep in Veenendaal, was 
ik onmiddellijk enthousiast. De 
bijeenkomsten verlopen volgens 
een heel strak schema, maar dat 
is ook de enige manier om het tot 
een succes te maken. Je moet actief 
meedoen en een bijdrage leveren 
door verbindingen te leggen tussen 

de mede-BNI’ers en mijn netwerk. 
Het is heel concreet zakendoen. Je 
moet er constant energie in stop-
pen, maar krijgt er ook veel voor 
terug.Ik heb door mijn deelname 
aan BNI binnen een paar weken 
mijn bedrijf uit de grond gestampt 
en de omzet is door BNI met veer-
tig procent gegroeid. BNI is een 
dagelijks onderdeel geworden van 
mijn zakelijke leven. Het gaat te 
ver om mijn mede-BNI’ers vrien-
den te noemen, maar het contact 
is meer dan puur zakelijk. Ik ervaar 
BNI als zeer inspirerend. Het is de 
ultieme manier van netwerken; ik 
zou het voor geen goud meer wil-
len missen.”

iI www.xantion.nl

Marcel van Boheemen, directeur/eigenaar van ICT-bedrijf Xantion in Ede:

‘Laatst hebben we 
twee deelnemers 
de deur gewezen’

‘Ik zou BNI voor geen goud 
meer willen missen’

Houten, Tiel en Zaltbommel bij beste 
bedrijventerreinen in Nederland


