
Tom te Riele van Tom 

Omnichannel Management bv 

opnieuw benoemd tot 

ambassadeur van Brabants 

Besten 
Gedeputeerde Bert Pauli van Economische 

Zaken en Internationalisering heeft op 

woensdag 13 december Tom te Riele van 

Tom Omnichannel Management bv 

opnieuw benoemd tot ambassadeur van 

Brabants Besten. In deze ambassadeursrol 

gaat hij aankomend jaar andere 

ondernemers inspireren om te starten met 

innovatief werkgeverschap. 

 

Uitblinken in innovatief werkgeverschap 

Brabants Besten zijn ondernemers die uitblinken op het gebied van sociale innovatie, inclusief 

werkgeverschap of reshoring en flexicurity. Door hun werknemers op vernieuwende wijze in te 

zetten dragen ze bij aan een vitale, goed opgeleide en flexibele Brabantse beroepsbevolking. Hun 

werknemers gaan met plezier naar het werk en hun concurrentiepositie verbetert.  

 

Talenten inzetten op de juiste plek 

Net als in zijn eerste jaar als ambassadeur gaat Tom te Riele na zijn herbenoeming andere 

ondernemers inspireren op het gebied van sociale innovatie. Te Riele: ‘Iedereen heeft talenten, maar 

het is de kunst om het talent op de juiste plek binnen de organisatie in te zetten. Mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt worden vaak genegeerd waardoor het talent niet benut wordt. In mijn 

ambassadeursrol wil ik daar verandering in brengen. Niet alleen door ondernemers te inspireren, 

maar ook door in gesprek te gaan met betrokken instanties.’ 

 

Jubileumjaar 

Tom te Riele startte in 2005 zijn onderneming met de fietsenwinkel Giga-Bikes in Tilburg. Een maand 

na de opening nam hij zijn eerste werknemer aan. Tijdens zijn eerste werkdag zei hij tegen Tom: ‘Als 

jij goed bent voor mij, dan ben ik dat voor jou.’ 12,5 jaar later staat diezelfde werknemer nog steeds 

met veel plezier in de winkel en is de onderneming uitgebreid met de webshops Giga-Bikes online, 

Internet-Bikes, Internet-Toys, Internet-Sportclubs, Internet-Sport&Casuals, Internet-Automotive en 

T.W.M. Te Riele: ‘Het sociaal ondernemerschap is verankerd in het DNA van onze organisatie. Dit jaar 

vieren we het 12,5 jarig bestaan van T.O.M. bv. Ik ben trots op de groei die we als bedrijf hebben 

doorgemaakt, maar ook op de individuele ontwikkeling van het personeel. Groeien doe je tenslotte 

samen.’ 


