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De verhuizing van Deventer naar 
Amsterdam is een logische stap 
omdat Paerel Investment, de moe-
dermaatschappij van YourGift, 
ook in Amsterdam gevestigd is. 
Toon maakt ook onderdeel uit 
van de directie van Paerel en dan 
werkt dit wel zo praktisch. De 
verhuizing heeft wel tot resultaat 
gehad dat er op bepaalde onderde-
len een nieuw team moest komen. 
‘Dit is goed gelukt en we zijn nu 
met enthousiaste medewerkers 
weer compleet’, aldus Toon. 

De nieuwe koers richting de Busi-
ness- to- Business heeft geresul-
teerd in het zelfstandig winnen 
van een openbare aanbesteding 
met een groot aantal ministeries 
en onderliggende departementen. 
‘Wij mogen de komende 4 jaar de 
cadeaukaarten leveren voor incen-
tives en eindejaargeschenken. Het 
is voor YourGift een prachtige aan-
besteding en een bevestiging dat de 
nieuwe koers een juiste koers is.’

WEDERVERKOPERS
Naast de aanbesteding is YourGift 
dé cadeaukaart voor wederverko-
pers van eindejaars- en relatiege-
schenken. Deze partijen vinden de 
onderneming steeds makkelijker 
en zien de vele voordelen van de 
YourGift cadeaukaart. Uniek door 
een ruime geldigheidsduur, 100% 
saldogarantie, breed besteedbaar-
heid en ook de mogelijkheid om in 
de eigen webshop van de weder-
verkoper te besteden. ‘Daarom is 
dit dé cadeaukaart voor de zakelij-
ke markt.’ 
Ook zijn er dit jaar weer een aan-
tal mooie ketens, zoals Wehkamp 
en C&A aangesloten. Mede hier-
door is de YourGift cadeaukaart 

inmiddels te besteden voor miljoe-
nen cadeaus. YourGift werkt met 
haar acceptanten aan partnerships, 
waardoor er een meerwaarde ont-
staat wat weer goed is voor de hou-
der van een YourGift cadeaukaart. 

ZOEKTOCHT
Wij blijven zoeken naar nieuwe 
ketenacceptanten die goed aanslui-
ten bij het huidige acceptanten-net-
werk. Als dit nog niet voldoende is, 
dan is de YourGift cadeaukaart om 
te wisselen in een A-Merk cadeau-
kaart. Bol.com, MediaMarkt, Week-
endjeweg en Zalando zijn daar 
voorbeelden van.

GOEDE DOELEN
YourGift werkt ook veel samen met 
goede doelen. De houder van deze 
cadeaukaart kan de kaartwaar-
de volledig of gedeeltelijk doneren 
aan deze instanties. ‘Met een aantal 
goede doelen zijn we ook een duur-
zaam partnership aangegaan. Bin-
nen de regio Haarlemmermeer is er 
een mooi partnership met het Ada-
mas Inloophuis en landelijk zijn we 
Business Friend van WarChild. Dit 
zijn goede doelen waar ik een bij-
zondere band mee heb.’

ONLY FRIENDS
YourGift heeft recent een fantas-
tisch partnership gesloten met 
Sportclub Only Friends. De doel-
stelling van Only Friends is op een 
toonaangevende manier, kinderen 
en jongeren met een beperking uit 
Amsterdam en omstreken de moge-
lijkheid bieden om georganiseerd te 
sporten in een eigen, veilige en ver-
trouwde omgeving. De bedoeling is 
dat de kwaliteit van leven van kin-
deren met een beperking aanmer-
kelijk wordt verhoogd. Het unie-

ke en hypermoderne Friendship 
Sports Centre in Amsterdam- 
Noord is de thuisbasis van Only 
Friends. 

‘Ik ben ontzettend blij met het 
partnership met Only Friends en 
ik ben vooral geïnspireerd door de 
fantastische drive van oprichter 
Dennis Gebbink. Dennis startte in 
2000 met ongeveer 8 voetballer-
tjes en dit is inmiddels uitgegroeid 
tot meer dan 700 sporters, 200 
vrijwilligers en 50 stagiaires. Met 
de slogan ‘Je bent goed zoals je 
bent’ raakt Only Friends de juiste 
snaar’, besluit Toon. 

 

TOON VAN DOOIJEWEERD, YOURGIFT CARDS

YourGift Cards partn er van Only Friends
‘HET IS VOOR YOURGIFT CARDS EEN INTENSIEF JAAR GEWEEST’,

ZEGT DIRECTEUR TOON VAN DOOIJEWEERD. EEN VERHUIZING VAN 

DEVENTER NAAR AMSTERDAM, HET OPZETTEN VAN EEN NIEUW TEAM, 

HET BINNENHALEN VAN EEN GROTE AANBESTEDING EN HET UITZET-

TEN VAN DE NIEUWE KOERS RICHTING DE BUSINESS- TO- BUSINESS. 

DAARBIJ ZIJN EEN PAAR MOOIE KETENS ALS ACCEPTANT 

AANGESLOTEN EN ZIJN ER INTERESSANTE PARTNERSHIPS MET 

GOEDE DOELEN GESLOTEN. 
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Wat is je favoriete plek in de 
MRA?
‘Johan Cruijff Arena.’

Welke persoon zou je graag 
een keer willen ontmoeten 
en wat zou je hem/haar dan 
vragen?
Atilay Uslu. Ik zou hem vragen wat het 
geheim van de Corendon familie is.

Naar welk evenement in 2020 
kijk je het meeste uit?
‘Dit zijn er veel in 2020 maar dan kies ik 
toch voor het EK voetbal.’ 

Wat is jouw grootste uitdaging 
voor de toekomst?
‘Goede balans houden tussen werk en 
privé.’ 

Wat is je favoriete quote of 
jouw lijfspreuk?
‘Blijf dicht bij je zelf en geniet vooral van 
de kleine dingen van het leven.’ 
 

TOON VAN DOOIJEWEERD


