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“Ik wil graag lokaal 
betrokken zijn”
Rick de Hoop is mede-eigenaar van BluswaterOK. Hij is tien  
jaar lid en zeven jaar bestuurslid van Ondernemersvereniging  
Kockengen. De vereniging bestaat sinds 1979.
 
Wie komt u er tegen? “Bij de Ondernemersvereniging 
Kockengen kom je zeer uiteenlopende ondernemers tegen,  
van zzp’ers tot multinationals.”

Wat levert het netwerk u op? “Voor mezelf betekent dit 
netwerk vooral lokaal betrokken zijn, elkaar helpen waar mogelijk, 
af en toe een opdracht, kennisuitwisseling en gezelligheid.”

Bent u ook actief binnen andere netwerken? “Regelmatig 
bezoek ik de bijeenkomsten van de VOBMO (Vereniging van 
Ondernemingen Breukelen, Maarssen en Omstreken). Online  
ben ik aanwezig, maar niet heel actief op LinkedIn.”

Bezoekt u weleens een netwerkbijeenkomsten van de KvK? 
“Regelmatig bezoek ik de bijeenkomsten van de Utrechtse  
Ondernemers Academie. Ik ben coach voor de deelnemers. Leuk 
om te doen en ik krijg weer nieuwe bruikbare contacten.”

Nog tips voor andere ondernemers? “Ondernemers in 
Kockengen roep ik op zich bij ons aan te sluiten. Dit kan via  
ok@dehoko.nl. Andere ondernemers adviseer ik dit ook te doen 
bij hun lokale ondernemersvereniging of een ander netwerk.  
Een oud Kockengens spreekwoord zegt: ‘Van delen word je arm,  
maar van kennis delen word je rijker’.”

www.bluswaterok.nl, www.kockengen.net

Jan van der Roest is commercieel directeur van Scherpenzeel  
in Utrecht en voorzitter van Business Club De Wetering (BCDW). 
Ondernemers op het nieuwe bedrijventerrein De Wetering in 
Utrecht, leden van Vereniging Parkmanagement De Wetering 
en mensen van de KvK  verenigen deze club. 

Wat doet de BCDW voor haar leden? “We organiseren 
ontbijtsessies, bedrijfsbezoeken en social events. Leden  
presenteren hun bedrijf en kunnen aangeven wat voor  
business ze zoeken, er worden gastsprekers uitgenodigd  
en actuele onderwerpen besproken.”

Waarom is een netwerk van ondernemers op een  
bedrijventerrein belangrijk? “Een goede buur is beter dan 
een verre vriend. Een voorbeeld: Flag & Sign moest 3500 m2 
doek afvoeren dat gebruikt werd als publiciteitsstunt bij de  
Giro d’Italia. Scherpenzeel heeft een afzetcontainer geleverd 
waarin het doek werd afgevoerd en heeft het tijdelijk opge
slagen. Dat was anders niet gebeurd.”

Bent u ook actief binnen andere netwerken? “Ik ben lid 
van BNI Soest  Baarn chapter Smaragd (Business Network  
International) en momenteel oriënteer ik me op het lidmaat
schap van de Industrievereniging Lage Weide (ILW). Daarnaast 
ben ik actief op LinkedIn en zit ik in het Utrecht Netwerk. Als  
ik tijd heb, bezoek ik ook bijeenkomsten van de KvK.”

Nog tips voor andere ondernemers? “Voor ondernemers 
op De Wetering: sluit je aan bij de BCDW! Voor het geld hoef  
je het niet te laten en je krijgt op een heel simpele en laag
drempelige manier contacten met circa veertig ondernemers 
op De Wetering die allemaal weer hun netwerk hebben.” 

www.snippers.nl
www.bcdw.nl

“Een goede buur is beter”
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Jan van der Roest: “Ondernemer op De Wetering?  
Sluit je aan bij de BCDW!”

Rick de Hoop tijdens het uitje van Ondernemersvereniging Kockengen.
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Als ondernemer kun je  
niet zonder connecties. 
Netwerken in uw regio.

Het iS net WeRKen


