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Juryrapport Ondernemersprijs Noordoostpolder 2015 

Het bedrijf dat voor 2015 de Ondernemersprijs Noordoostpolder  (dit jaar voor het eerst een 
gezamenlijke ondernemersprijs van de OVG en BAN) in ontvangst mag nemen, bestaat al sinds 1922.  
De oorsprong ligt in Meppel, waarna het bedrijf direct na de ontginning van de Noordoostpolder in 
Emmeloord is gestart. Met recht dus een winnaar uit de Noordoostpolder.  
Als ondernemer heeft hij duidelijk ondernemerschap getoond. In moeilijke tijden waarbij men flink 
heeft moeten incasseren, heeft hij kans gezien hier sterker uit te komen.  Hij heeft aangetoond de 
verschillende aspecten van bedrijfsvoering vanuit diverse bijzondere kwaliteiten te beheersen en is in 
staat geweest door diverse innovaties en het optimaliseren van producten en diensten de omzet te 
verdubbelen van 17 naar 32 miljoen! Hun meerjarenvisie, die zij in 2011 hebben ingezet, is hiermee 
succesvol gebleken. Dit heeft tevens geresulteerd in de groei van het aantal medewerkers van 35 
naar 70 en van 3 naar 6 vestigingen. Met vestigingen in Emmeloord, Dronten, Zeewolde, Akkrum en 
Bolsward zijn Flevoland en Friesland vertegenwoordigd. 
 
De jury was mede daardoor van oordeel dat de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2015 wordt 
toegekend aan Greve BV! 

 
 
Een toelichting op het besluit van de jury 
Hierbij wordt overigens vermeld dat de kwaliteit van de kandidaat-ondernemers voor deze prijs 
bijzonder hoog was en daar mogen de ondernemers en ondernemersverenigingen in de 
Noordoostpolder met recht trots op zijn! 
 
Greve BV is dealer van John Deere voor Flevoland en Friesland. Zij zijn gespecialiseerd in 
agrotechniek en groentechniek. Het is van oudsher een familiebedrijf dat in eerste instantie is 
begonnen met de verkoop, service en onderhoud van auto’s, tractoren en trucks. Door de jaren heen 
ging men zich steeds meer specialiseren in de landbouw. Zij waren het eerste mechanisatiebedrijf dat 
de vleugels uitsloeg in het “nieuwe land”. Later werden de autobedrijven verkocht en werden er 
nieuwe vestigingen voor de landbouw geopend en/of overgenomen.  
In 2011 was Greve Agrotechniek de eerste nieuwe John Deere dealer binnen de gewijzigde  
dealerstrategie van John Deere, hetgeen betekent dat Greve regio-importeur is voor Friesland, 
Flevoland en delen van Overijssel en Gelderland. 
Naast de Agrotechniektak is Greve in 2011 met Greve Groentechniek gestart. Vanuit de vestigingen 
in Akkrum en Emmeloord worden producten geleverd voor de particuliere en professionele tuin- en 
parkgebruiker, zoals gemeentes, golfbanen, werkvoorzieningschappen en hoveniers 
In 2013 is er een derde tak binnen het bedrijf opgericht, Greve Industrie. Zij richten zich op de 
industriële markt van material handling en bieden o.a. heftrucks, pompwagens, elektrische 
stapelaars van Toyota BT aan. 
Alle takken van Greve hebben zich als doel gesteld om dè specialist te zijn op het gebied van 
akkerbouw, veehouderij, groentechiek en industrie. Hun filosofie wordt gekenmerkt door 
innovativiteit, kwaliteit, duurzaamheid en (niet onbelangrijk) service. Samen met de klant streven zij 
naar de meest ideale oplossing voor zijn of haar vraag. 
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Innoverend vermogen 
In 2010-2011 is er adequaat gereageerd op de reorganisatie van het van origine Amerikaanse bedrijf 
John Deere. In 1 jaar tijd brachten zij het aantal dealers terug van 65 naar 7. Om dit mogelijk te 
maken werd er van de overgebleven dealers verwacht dat zij voormalige dealers/locaties overnamen 
om een dekkend netwerk te realiseren. Daarnaast werd het ook verplicht om activiteiten te starten 
ten behoeve van de professionele tuin- en park sector. Greve realiseerde in dat jaar op bijna alle 
fronten een verdubbeling (omzet, vestigingen, personeel) en kreeg naast Flevoland ook de 
verantwoording voor Friesland. De organisatie moest worden geprofessionaliseerd. Zo werd er een 
management team (MT) ingesteld en kwam er een duidelijke vestigingsstructuur.  
 
Onderscheidend vermogen 
Specialistische kennis en toch ook een compleet pakket voor de agrariër. Naast het  dealerschap is er 
een dusdanige aanvulling in het assortiment dat een agrariër voor alles bij hen terecht kan. Er wordt, 
in samenwerking met John Deere, getracht het opleidingsniveau van het personeel op een 
bovengemiddeld niveau te houden. De kennis en kunde wordt constant bijgespijkerd want de 
medewerkers zijn nooit uitgeleerd. 
De basis van Greve ligt in de Noordoostpolder en daar is men trots op. Fabrikanten als JD, AVR zien 
de Noordoostpolder als “kweekvijver” voor ontwikkelingen, doorontwikkelingen van haar machines. 
De aardappel en de akkerbouwers in de Noordoostpolder “wordt echt een ding in de wereld”! 
 
Reputatie van het bedrijf  
In 1922 startte Greve in Meppel met de verkoop en onderhoud van Ford auto`s, trucks en tractoren. 
In 1953 vestigde Greve zich als één van de eerste mechanisatiebedrijven in de polder. 
Destijds kocht men woningen voor de medewerkers en hielp men zodoende mee aan de ontplooiing 
van de gemeente Noordoostpolder. 
Service gerichtheid was (en is) het belangrijkste wapen. Transport van onderdelen was moeizaam in 
die tijd. Greve hield daarom een dusdanige voorraad aan dat er feitelijk complete machines 
geassembleerd hadden kunnen worden. 
 
People, planet, profit 

Bij Greve staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. MVO is bij Greve 
geen einddoel maar een continu doorlopend proces hetgeen is ingebed in de organisatie. Dit komt 
tot uitdrukking door recente investeringen in de aanpassing en modernisering van de diverse 
werkplaatsen waarbij rekening is gehouden met het welzijn van de werknemers (o.a. 
vloerverwarming en verlichtingsplan in de werkplaatsen). Ook het milieu heeft de aandacht binnen 
de Greve bedrijven. Milieubelastende materialen (zoals oliefilters) worden milieuverantwoord 
ingezameld en afgevoerd. Het energieverbruik is in de laatste jaren sterk gedaald door het 
aanbrengen van isolatievoorzieningen in de diverse werkplaatsen.   
Greve is zeer betrokken bij de maatschappij en ondersteunt door middel van sponsoring diverse 
(sport-)verenigingen en activiteiten in het werkgebied. Het bedrijf is in het gehele werkgebied een 
erkend leerbedrijf en biedt elk jaar meerdere leerplekken aan voor het opleiden van de “nieuwe 
generatie”. Ook wordt waar mogelijk gekeken naar de mogelijkheden voor sociale werkplekken voor 
mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt (gerealiseerd in de vestiging in Bolsward). 
In de Noordoostpolder is Greve een van de (inmiddels meer dan 150) “buitengewone werkgevers”, 
werkgevers die zich inzetten  voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze lijst is een 
initiatief van de gemeente Noordoostpolder (i.s.m. Concern voor Werk). 
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In 2014 hebben ze de “financiële gezond award” ontvangen. Gedurende de laatste jaren is de export 
explosief gegroeid. Het totaalconcept (niet alleen machines, tractoren; maar ook kennis en instructie 
op locatie) heeft projecten gegeven in Angola, Burundi, Ethiopië en Wit Rusland. 
 
Creativiteit 
Creativiteit komt bij Greve tot uiting door het constant denken in oplossingen. Ook bij forse 
obstakels, zoals fabrikanten die constant schuiven met het toewijzen van dealerschappen o.a. door 
overnames, fusies en faillissementen. Na moeilijke momenten is Greve veelal sterker teruggekomen. 
Een voorbeeld hiervan is het verliezen van het Forddealer schap in Dronten door de fusie van Ford-
Fiat. Destijds is na een tijdelijke verkoop van Valmet het dealerschap van John Deere in huis gehaald. 
Greve werd de exclusieve dealer van John Deere in Flevoland. Ter vergelijking: het oude Ford-Fiat,  
(nu Case, New Holland en Steyr) had ongeveer 15-20 verschillende dealers in het gebied. In navolging 
van John Deere heeft Greve in deze jaren een sterke autonome groei doorgemaakt. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Naam bedrijf    :  Greve BV 
Naam ondernemer   :  Ton Blankvoort (sinds 1991) 
Adres     : Nagelerweg 8, 8304 AB, Emmeloord  
Telefoon   :  0527 - 630 970 
E-mail    :  ton@grevebv.nl 
Omschrijving activiteiten :  Landbouwmechanisatie en intern transport FL/FR  
 

 
Namens de jury 

- Hans Wijnants, voorzitter en Wethouder EZ gemeente Noordoostpolder 

- Wouter Weijers, Kamer van Koophandel 

- Peter Verhage, winnaar Ondernemersprijs OVG 2014 

- Henk Slump, winnaar Ondernemersprijs BAN 2014 
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Januari 2016 

Bedrijven Actief Noordoostpolder 
Rinske Keuning 


