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patti Stanger heeft met haar datingbureau millionaire’s club international sinds 2008 haar eigen 
tv-show voor vermogende mensen: The millionaire matchmaker. in elke aflevering koppelt ze twee 
superrijken (meestal mannen) aan een andere, mooie partij. golddigger? Schrijf je in bij haar club.

Bio
• in 1987 wordt Robin geboren in Blaricum.
• Hij begint in 2008 aan zijn hbo-studie Bedrijfskun-

dige informatica en hoopt deze dit jaar af te ronden.
• in 2011 wordt hij mede-eigenaar van community 

miljonet, die oprichters Raoul van de Haar en 
Ramon Luitwieler tot dan toe op technisch gebied 
hebben uitbesteed.

• Afgelopen jaar bouwde Robin de nieuwe versie van 
miljonet uit, die in 2012 live gaat.

• in december 2011 verschijnt hij in de VpRo  
documentaire De BV iK.

• in 2012 start hij met zijn master informatica.

A: Miljonet, een goudmijntje?
R: Het gaat erg goed, we kunnen de 
inschrijven nauwelijks verwerken.
A: Wat is Miljonet precies?
R: Een online community voor vermogen-
de particulieren, om te netwerken op zo-
wel zakelijk als sociaal niveau. Daarnaast 
kunnen bedrijven in de luxe-industrie er 
hun producten en diensten presenteren 
aan de doelgroep. Leden kunnen er blog-
gen en hun auto’s, jachten en onroerend 
goed onderling verkopen. 
A: Wanneer bedacht je: ik word suc-
cesvol?
R: Toen ik acht was en mijn oom, IT’er, bij 
ons thuis de computer open schroefde om 
hem te maken, wilde ik al de ICT in. Ik was 
van plan om tot mijn 30ste voor een baas te 
werken en een mooi netwerk op te bouwen, 
om daarna voor mijzelf te beginnen.
A: Maar?
R: Dat moment kwam met Miljonet sneller 
dan ik dacht.
A: Wat zijn je ambities?
R: Mijn master in de Informatica halen, óf 
in Amsterdam óf in Amerika. En Miljonet 
nog succesvoller maken natuurlijk.
A: Ben je ook een soort mannelijke Patti van 
de Millionaire Matchmaker uit Beverly Hills?
R: Nou, grappig dat je dat vraagt. In de 
community is namelijk ook een dating-
module voor de mannelijke leden, waar 
alle vrouwen die zich buiten Miljonet op 
een aparte website hebben ingeschreven 
gevonden kunnen worden. 
A: Hoe heet die site?
R: We zijn bezig met die site, dus ik kan je 
helaas nog geen naam geven. 

A: Komt er ook een Miljo-to-be-net? Wij 
willen graag weten hoe we miljonair 
worden.
R: Haha nee, helaas niet. Miljonet is 
inderdaad voor mensen met een vermogen 
van minstens 1 miljoen euro; andere geïn-
teresseerden kunnen zich niet inschrijven. 
Elk lid wordt wel gevraagd om te vertellen 
hoe hij of zij de financiële rijkdom heeft 
vergaard. Zo bevat Miljonet duizenden 
verhalen. Je zou daar een rode draad in 
kunnen ontdekken. We spelen met de 
gedachte om de meest bijzondere verhalen 
uit te brengen in een boek (met toestem-
ming van de leden uiteraard).
A: Hoe secuur moet je te werk gaan met al 
die info over miljonairs?
R: Vooral in de security van Miljonet mag 
je geen risico lopen. Daarin ben ik perfec-
tionistisch. Dat wil wel eens voor wrijving 
zorgen, vooral omdat mijn directe collega 
ook een perfectionist is.
A: Is jullie site wel eens gehackt?
R: Ja, dure grappen zijn dat! We betalen 
een bedrijf om een zogeheten penetratie-
test uit te voeren om de zoveel tijd. En ook 
al zou iemand binnen komen, alle informa-
tie is compleet versleuteld in de database, 
de hacker zou er dus niks aan hebben. 
A: Al volgende, nieuwe ideeën?
R: Ik heb gemerkt dat een succesvol social 
media platform een levensspan heeft van 
zo’n 6 tot 10 jaar. Zo is er elk decennium 
een nieuwe ‘marktleider’ in bijna elk 
segment. Ik hoop hier nog jaren mee bezig 
te zijn. Verder heb ik nog veel ideeën, zoals 
een fitnesswebsite. Maar daarover kan ik 
helaas nog niks verklappen.

Robin Rodgers (24) wist het al vroeg: de ICT-wereld riep zijn 
naam. Inmiddels gaat zijn carrière de goede kant op: in 2011 
ontwikkelde hij community Miljonet.

Starter vertelt over zijn ambities
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Wil jij ook graag een bedrijf beginnen? 
Check de tips om je eigen onderne-
ming te starten op Nobiles.nl/zzp 

studie – ondernemen 


