De kracht van een goed
netwerk
Toon van Dooijeweerd, directeur van YourGift Cards, gaat
het 3e jaar in als partner van MeerBusiness. “En met veel
enthousiasme” zegt Toon en vervolgt, “MeerBusiness is een
mooi netwerk waar ik veel interessante mensen heb ontmoet
en nieuwe relaties en vriendschappen heb opgedaan.
Maar netwerken is niet vrijblijvend en je moet er in blijven
investeren”. Toon merkt dat hij YourGift Cards goed onder
de aandacht heeft gebracht en dat hij veel ambassadeurs
heeft gekweekt. Maar stilzitten blijft hij niet, ook niet als
ambassadeur voor andere bedrijven uit het netwerk. Als hij
kan verbinden dan zal hij dit niet nalaten.
Het netwerk van MeerBusiness gebruikt Toon niet alleen
voor YourGift Cards maar ook voor de activiteiten van de
moedermaatschappij Paerel Investment. Hier zit Toon
samen met Jan Kluft in de directie, zij houden kantoor aan de
Herengracht in Amsterdam. Paerel is groot geworden op de
Effectenbeurs als hoekman en op de Optiebeurs als Market
Maker. Paerel is actief gebleven op de beurs en beheert een
eigen effectenportefeuille van beursgenoteerde bedrijven.
Verder zijn er naast de investering in YourGift Cards
ook investeringen in onder andere Payter met cashless
betalen, Arts en Zorg met het opzetten van landelijke
gezondheidscentra en MediQuest voor het verzamelen van
data van bijv. ziekenhuizen en medisch specialisten. Daarnaast
zijn er belangen in fondsen van Goodwell Investment. Deze
zijn actief in micro finance in India en impact investment in
verschillende Afrikaanse landen.
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Duidelijk is dat Paerel graag investeert in onder andere
startups en bedrijven met een hoog innovatief gehalte. Zo
was Paerel medeoprichter van vergelijkingssite Independer,
was nauw betrokken bij de start van Binck Bank en had
een aanzienlijk belang in de Amsterdamse beurs AEX, nu
Euronext. Mooie successen en mede het gevolg van een goed
opgebouwd netwerk en durfkapitaal. “Er is natuurlijk niet
altijd succes” zegt Toon. “Investeren in startups is nu eenmaal
niet vrij van risico.”
Naast het netwerk van MeerBusiness is Toon met YourGift
ook aangesloten bij het netwerk van Hmore, Sport&Life, Ajax
Business Associates (ABA), WarChild Business Friends en
het Founders Carbon Network (FCN). Een drukke agenda
maar het geeft Toon ook veel energie. Hij is heel actief binnen
de netwerken. Zo zit Toon bij de ABA in een BtB commissie
om naast de voetbalwedstrijden van Ajax ook bedrijven uit dit
netwerk met elkaar te verbinden. Dit door onder andere door
het organiseren van Businessborrel bij bijvoorbeeld Holland
Casino, Stern, JC Arena en Ziggo Dome.
Terug naar MeerBusiness en het partnership van YourGift.
“De samenwerking met Gerco Tolsma is voor mij heel
belangrijk en ik heb respect voor hoe hij leiding geeft aan
het netwerk” zegt Toon. Volgend jaar is YourGift voor het
tweede jaar hoofdsponsor van het MeerBusiness Golf event
op de Haarlemmermeersche Golfclub in Cruquius. Een
mooi netwerk evenement en een bevestiging van de goede
samenwerking. “Dit is en blijft de kracht van een goed
netwerk” besluit Toon.

