Aanbeveling college burgemeester en wethouders gemeente Urk

Onderstaand onze aanbeveling t.b.v. de Toponderneming die wij voorgedragen hebben.
Toen wij als gemeente Urk werden gevraagd een TOPonderneming aan te dragen voor de
Flevopenningen 2016 lag het voor de hand een grote succesvolle onderneming aan te
dragen. Immers TOPonderneming. Echter al jaren dragen wij als gemeente Urk uit, dat wij
trots zijn op onze startende ondernemers. Waarom dan niet een startende onderneming
kiezen die in de afgelopen jaren heeft laten zien te weten wat ondernemen is, die binnen zijn
vakgebied groeipotentie ziet en benut, die laat zien dat het een echte Urker onderneming is,
passend bij Urk met lef, daadkracht en mentaliteit en dat ook als handelsmerk uitdraagt?
Korf KB is een jonge onderneming welke in 2010 gestart is met het bedrijf en is na 5 jaar
gegroeid naar een bestand van 10 medewerkers. Dit aantal lijkt niet groot. Maar Korf KB
opereert in een nichemarkt, waarbinnen dat vakgebied in Nederland maar ongeveer 100
personen werkzaam zijn. Tegen de achtergrond van die cijfers heeft Korf KB binnen 5 jaar
zich behoorlijk weten te vestigen. Helemaal als men ervan uit gaat dat het zeer moeilijk is om
binnen een nichemarkt voet aan de grond te krijgen doordat de gevestigde orde zich stevig
in het zadel heeft gesetteld. Korf KB trok zich daar niets van aan en heeft met durf, lef en
doorzettingsvermogen en daar waar nodig met een gerookte zalm onder zijn arm de markt
veroverd. En dat heeft hem geen windeieren gelegd. Vorig jaar opende Korf KB een nieuw
pand aan het Spijk en binnenkort wordt het elfde personeelslid aangenomen.
Het vakgebied van Kathodische Bescherming is relatief klein. Dat heeft onder andere te
maken met de verregaande specialisatie van de techniek. Kathodische bescherming oftewel
corrosiebestrijding door potentiaalverlaging van het te beschermen stalen object bewijst zijn
waarde pas door de jaren heen. Onbekend maakt onbemind.
Dat zorgt ervoor dat menigeen niet weet wat KB is. Vandaar dat wij nog trotser zijn op Korf
KB. In heel Flevoland is geen bedrijf als Korf KB te vinden. En dit specialisme is op Urk te
vinden! Vanuit dat oogpunt is Korf KB voor ons een TOPonderneming.

