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beDRIjfSbezoek YoUfoNe
eN DINeR

 WEGENS SUCCES VERLENGD! 

10 GB + 50 MIN/SMS €10
De slimste Sim Only deals:

 Betrouwbaar KPN-netwerk

 Supersnel 4G internet

 Gratis nummerbehoud

     Bekijk meer opties    



Ons gewaardeerde lid Valentijn Rensing stapte in 
2008 uit zijn marketingbureau en richtte Youfone 
op. Zijn bedrijf moest een alternatief gaan bieden 
voor de mobiele abonnementsmarkt. De start 
leek veelbelovend, maar toch viel in 2010 helaas al 
weer het doek. Alle fouten die men als startup kan 
maken, heeft hij gemaakt. Te hoge IT-kosten, geen 
grip op debiteuren, negatieve marges en een te 
grote organisatie. Toch wilde Valentijn verder en 
één dag na het faillissement kocht hij, samen met 
zijn huidige zakenpartner en MIH-lid Theo de Rooij, 
het bedrijf terug van de curator. 

Alle ervaringen en wijze lessen die hij heeft geleerd uit die periode zijn onderdeel van 
het succes geworden van waar Youfone nu staat. Een eigen IT-systeem, zoveel mogelijk 

outsourcing met de beste specialistische partners, een kleine organisatie zonder onprak-
tische managementlagen, wendbaar, kostenefficiënt en met heel veel ondernemerschap. 

Valentijn neemt ons deze avond mee op zijn avontuur, waar voorlopig nog geen einde aan 
lijkt te komen. Recent heeft Youfone in samenwerking met het Chinese Huawei de tv-markt 

betreden, met een eigen ontwikkeld platform, waarmee je op elke plek in Nederland live tv, 
video on demand en andere content kan bekijken. Met ruim 250.000 klanten is de opmars 

van Youfone voorlopig niet te stuiten.   

Huawei is de laatste maanden veelvuldig in het nieuws geweest in verband met de discussie
over de veiligheid van de data in de gebruikte netwerkapparatuur. Toch werken alle grote 

providers al vele jaren met dit technologiebedrijf. Is deze discussie terecht? En dienen we dan 
ook niet kritischer te kijken naar Microsoft, Google en andere technologiemastodonten?

René Lambers van Huawei technologies zal ons op deze avond bijpraten vanuit de visie van
Huawei en de plannen toelichten die het heeft met Youfone en 5G.



DinsDag 26 ma ar t

18.30 – 18.55 uur

oNT vANGST IN De eNTReehAl vAN heT hNk GeboUw  
Vasteland 78 te Rotterdam

19.00 - 19.15 uur

welkoMST wooRD DooR vAleNTIjN ReNSING  
eN RoNDleIDING YoUfoNe

Van der Loo Catering creëert een pop-up restaurant voor het diner  
in de nieuwe kantoorlocatie van Youfone op de 6e etage.

Amuse

19.30 uur    vAleNTIjN ReNSING oveR YoUfoNe

Voorgerecht

20.15 uur    ReNé l AMbeRS oveR hUAweI TechNoloGIeS 

hoofdgerecht

21.00 uur   YoUfoNe SURpRISe

dessert

23.00 uur

Einde bedrijfsbezoek aan Youfone

p.s. MIH-leden die graag een glas alcohol nuttigen tijdens deze avond, maar ook weer veilig thuis willen komen bij hun gezin,  
adviseren wij gebruik te maken van de aanwezige chauffeursdiensten. U kunt dit vooraf kenbaar maken aan het secretariaat. 


