
 

 

 

 

 

Juryrapport - Onderneming van het Jaar 2014  
 

Voor de titel Onderneming van het jaar 2014 is voorgedragen  Gicom B.V.  
 

De jury over Gicom B.V.:  

 

Gicom met als eigenaar Gé Groenenboom is een sterk en gezond, kapitaalkrachtig bedrijf en 

is al meer dan 25 jaar gevestigd in de gemeente Dronten. Gé Groenenboom is begonnen als 

champignon kweker op de Flevohof. Van daaruit is Gicom Composing Systems gegroeid 

naar wereldwijd marktleider in diverse composteringstechnieken. 

Komeco, onderdeel van Gicom, is zeer innoverend in het verwerken van mest tot een 

hoogwaardige meststof voor vele landen. In november 2014 was de familie Groenenboom 

op Koninklijke uitnodiging voor de handelsmissie naar diverse Aziatische landen. 

In Biddinghuizen heeft Gicom een moderne productieruimte voor de metaalbewerking. Door 

geavanceerde productiemachines, hightech engineering en vakmanschap is het bedrijf een 

voorbeeld voor het denken in oplossingen voor de klant. Gicom jachtcentrum ligt op een 

mooie plek bij Ketelhaven en stelt het schip van de klant centraal. 

 

Ondernemen voor de lange termijn, maar wel direct anticiperen op ontwikkelingen. Citaat 

van Gé Groenenboom: “ Vandaag is morgen al gisteren.” 

Het bedrijf investeert in opleidingen en leer- werkplaatsen. Op dit moment zijn er 77 

medewerkers, waarvan 65% afkomstig uit de gemeente Dronten. Groenenboom gelooft in 

lokaal ondernemen en elkaar lokaal versterken. Uit de sponsoring van veel lokale 

verenigingen en sprotclubs, maar ook het aanbieden van opleidingen blijkt de sociaal-

maatschappelijke betrokkenheid. Bijzonder is het verloop van de overdracht van het bedrijf 

aan de kinderen Monique en Harry. Door investeringen dit jaar en de komende jaren worden 

er meer arbeidsplaatsen gecreëerd. Naast deze uitbreiding en de overdracht kijkt de familie 

uit naar de toekomst. 

 

Al met al een imponerend, internationaal opererend en groeiend bedrijf waarvan de jury van 

mening is dat dit bedrijf al 40 jaar met veel inzet, innovatief, duurzaam en vol verwachting 

voor de toekomst  invulling geeft aan de gestelde criteria. 

 

Gicom, de familie Groenenboom verdient daarmee de titel Onderneming van het jaar 2014. 

 

De jury, 

 

Marco Schepel  Leander Vereecken   Jannie van den Berg 

Juryvoorzitter   Jurylid     Jurylid 

 

 

 

 

 

Dronten, 9 januari 2015 


