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I
n plaats van een rode loper heeft
René Bos voor de talrijke gasten
een blauw tapijtje laten uitleg-
gen. De tros ballonnen voor de
ingang en elders in het kantoor-

pand hebben ook overwegend die
kleur. Zelfs de bubbels die worden
geschonken. 
,,Blauw wordt gezien als de kleur

van vertrouwen, duidelijke commu-
nicatie en betrouwbaarheid’’,  ver-
duidelijkt Bos, bedenker en initia-
tiefnemer van MijnContract.nl. Dit
is, simpel gezegd, een platform dat
naar zijn zeggen aan ondernemers
een veilig, slim en simpel platform
biedt om contracten vast te leggen en
te beheren. Want voor alles - verze-
keringen, telefonie, energie en abon-
nementen - geldt nu eenmaal een
opzegtermijn. Terwijl veel onderne-
mers meer met de bedrijfsvoering
bezig zijn dan dat ze op tijd een con-
tract kunnen stoppen. Voetbaltrainer

Zakenman. De bekende voetbaltrainer Maurice Steijn, eerst van ADO Den Haag
en momenteel van VVV-Venlo, neemt met vrienden deel in een nieuw bedrijf. 

Maurice Steijn en zijn boezemvrien-
den Dennis Verduin en Johan Voge-
laar vonden dat zo’n goed idee dat ze
maar meteen compagnon van Bos
zijn geworden. ,,Het trainerschap is
en blijft mijn core-business’’, bena-
drukt Steijn voor alle zekerheid.
,,Maar het is gewoon leuk en interes-
sant om er daarnaast nog wat bij te
doen. Alle compagnons hebben een
eigen rol en we vullen elkaar goed
aan.”
Op de gigantisch drukke receptie

krijgt Bos de mogelijkheid om de
‘slimme’ aanpak te verduidelijken en
raakt daarbij op z’n praatstoel. ,,Jullie
kunnen, naast alle contracten, ook
andersoortige overeenkomsten of
aankopen bij ons registreren. Je hebt
immers on line alles inzichtelijk op
één plek. Denk ook eens aan arbeids-
contracten, leveringsvoorwaarden en
aankopen met een garantiebepaling.”
Bos somt ook op dat het principe

van de dienstverlening heel simpel
is. ,,Een euro besparen is een euro
meer winst. Wat ik in de praktijk
vaak tegenkom is dat ondernemers
meerdere contracten hebben afgeslo-
ten en niet weten wanneer het con-
tract afloopt en of ze slim inkopen.” 
Ondernemer Harry Ballemaker

van het Sir Winston Leisure Center
en meer en notaris mr. drs. Astrid
van Steenderen luisteren aandachtig
naar het verhaal van Bos. Zo ook
Harry de Bruijn, lid van het college
van bestuur van ROC Mondriaan en
hotelier Patrick van Zuiden die bei-
den vooral voor Steijn zijn gekomen.
Geldt ook voor behangkoning John
van Zweden. Die als lijstduwer van
Groep De Mos bij binnenkomst door
alles en iedereen wordt gefeliciteerd
en op de schouders geslagen. Maar
dat is omdat zijn partij woensdag de
grootste partij van Den Haag is ge-
worden. 

Hagenezen in big business
� Vlnr. René Bos, Wilbert Nederpelt, Dennis Verduin, Johan Vogelaar en hoofdtrainer Maurice Steijn, ook compagnon.  FOTO’S LEO VAN DER VELDE

� Harry de Bruijn (l.) en Patrick van
Zuiden zijn de drukte ontvlucht. 

� Ondernemers Harry Ballemaker en John van Zweden heb-
ben zojuist eerst hun recente zakentransacties besproken. 

� Marloes en haar moeder Ilja tus-
sen de blauwe ballonnen. 

Na de eerdere afscheidsau-
diëntie bij koning Willem-
Alexander heeft ook het
corps diplomatique vaarwel
gezegd tegen de Armeense
ambassadeur Dziunik Agha-
janian (foto). Dat gebeurde tij-
dens een drukbezochte re-
ceptie in het Crowne Plaza
Promenade hotel waar ook
voor haar de Ceremony of
Merit werd gehouden. 
Roy Lie A Tjam, editor van Di-
plomat Magazine en master
of ceremony, vertelde dat de
Merit een certificaat van ver-
dienste is. ,,Dat de waardering
betekent voor haar bijzondere
bijdragen in het verbeteren
van de bilaterale banden tus-
sen Armenië en Nederland en
haar steun aan de diploma-
tieke gemeenschap.” 
De Zuid-Afrikaanse ambassa-
deur Vusi Bruce Koloane liet
zich ook zo complimenteus
uit. Aghajanian is hier 5 jaar
ambassadeur geweest.

Merit voor
diplomate
Armenië 

Drs. Danielle Schiet (foto)
gaat vanaf 7 mei als raadsad-
viseur aan de slag bij minister-
president Mark Rutte op het
ministerie van Algemene
Zaken. Zij zal hem op Binnen-
hof 19 gaan adviseren op het
gebied van zorg, welzijn en
sport. Ook heeft zij het pri-
mair en voortgezet onderwijs
in haar portefeuille. 
Schiet is nu nog plaatsvervan-
gend directeur bij de directie
Kinderopvang op het ministe-
rie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Daarvoor
werkte ze bij andere directies
van dit ministerie. 

Danielle Schiet
adviseur van Rutte

RECEPTIE

Onder grote be-
langstelling van
vooral ondernemers
is gisteravond het
nieuwe bedrijf Mijn-
Contract.nl geïntro-
duceerd. Dat ge-
beurde tijdens een
receptie op het met
blauwe ballonnen
versierde kantoor
aan de Laan van
Nieuw Oost Indië 14. 


