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Juryrapport verkiezing Zeewolder Ondernemer 2016 

 

 

1. Algemeen 

Voordat ik bekend ga maken welk bedrijf ‘Ondernemer van het jaar 2016’ is 

geworden wil ik jullie even mee terug nemen in de tijd. Het is vandaag het 

elfde jaar dat we deze prijs mogen uitdelen. Degene die wint treedt in de 

voetsporen van:  

 

2015 De Oude Bieb 

2014 Van Arendonk Mechanisatie 

2012 Loko It 

2011 Delarange Cosmetics  

2010 Omnivent 

2009 Ceelen sportconstructies  

2008 International Membrane Technologies 

2007 Asian Paradise   

2006 ACE pharmaceuticals  

2005 Fresh Support. 

 

De winnaar van de Zeewolder ondernemersprijs is automatisch namens 

Zeewolde genomineerd in de categorie Toponderneming op het 

Flevopenningen Gala op 8 april te Lelystad. Tijdens dit Gala-evenement 

strijden de winnaars van de verschillende Flevolandse gemeentes om de 

prestigieuze Flevopenning. Wie hebben deze prijs o.a gewonnen? Delarange, 

Asian Paradise, Ceelen Sportconstructies en ACE Pharmaceuticals wonnen de 

prijs eerder. Het wordt weer de hoogste tijd dat de prijs weer een keer naar 

Zeewolde gaat (van de 13 X 4 X Zeewolde).  

 

2. De verkiezingsavond 12 november 

Tijdens de verkiezingsavond in De Verbeelding op 12 november, hebben 

Condoor, JWB en Consenza zich uitgebreid gepresenteerd. Hierna hebben de 

Zeewolder ondernemers hun stem uitgebracht, voorzien van een 

onderbouwing van de gemaakte keuze. Collega-ondernemers hebben op deze 

wijze nadrukkelijk mede invloed gehad op de uiteindelijke keuze van de jury. 

Enkele steekwoorden naar aanleiding van de jurybezoeken en van de 

ingeleverde stembriefjes per finalist zijn:  

 

Condoor Industrial Doors 

- Maken opmaat gemaakte producten.  

- Maken wat de klant vraagt 

- Condoor maakt in opdracht van andere merken 

- Zeer innovatief in het bedenken van oplossingen 

- Ondernemer die goed is voor zijn personeel. 

- Betrokken bij Zeewolde 
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Consenza 

- Onderscheidend in hun branche  

- Totaal leverancier met mooie merklijn   

- Oprecht trots en plezier in het werk  

- Uit nood geboren en met passie gedreven 

- Ze hebben kleinere afzetmarkt maar die wel hard groeit  

 

JWB  

- Familie bedrijf met lange termijn visie. 

- Innoverend bezig 

- Hebben goede transitie gemaakt van print naar content 

- Een bedrijf met een fanatieke en betrokken club medewerkers 

- Betrokken bij Zeewolde.  

- Sociaal ondernemend 

 

Ongeveer vijftig procent (50%) van de uitgebrachte stemmen op 12 

november jl. stemde voor de winnaar van dit jaar. De jury constateerde ook 

dat het meewegen van de stemmen voor de tweede en derde plaats van de 

finalisten in de einduitslag (de gewogen uitslag) zeer dicht bij elkaar lagen.  

 

3. Het juryberaad 

Na het bespreken van de motivaties bij de uitgebrachte stemmen heeft de 

jury uitvoerig haar bevindingen van de bedrijfsbezoeken en de presentaties 

van de drie finalisten besproken. Ook is er tijdens de laatste jurybijeenkomst 

zorgvuldig gekeken naar aspecten als continuïteit, innovatief vermogen van 

het bedrijf als geheel of innovatie door een specifiek product, duurzaam 

ondernemerschap, maatschappelijk betrokkenheid en prijswaardigheid.   

De jury wil hierbij opmerken dat duurzaamheid niet alleen de bekende 

milieuaspecten betreft maar ook personeelsontwikkeling en onderhouden van 

langdurige relaties. Prijswaardigheid houdt in hoeverre is de ondernemer 

betrokken bij deze verkiezing en waardeert hij de nominatie. 

 

Elk van de finalisten springt er wel uit op één gebied.  

Condoor vanwege zijn sterke positie van industriële deuren binnen de EU 

door het zelf ontwikkelen en produceren van op maat gemaakte deuren. 

Consenza is onderscheidend door zijn complete lijn glutenvrije producten en 

JWB is vernieuwend en verrassend met de nieuwe kijk op communicatie. 
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Uitlichting van de bedrijven c.q. motivatie van de jury  

 

Condoor Industrial Doors 

Van oorsprong is ConDoor een Nijkerks bedrijf, althans daar is de 

onderneming ooit in 1997 begonnen. Al snel verhuisde de activiteiten van 

ConDoor naar Zeewolde en is het nu sinds jaar en dag voor de Zeewolder 

arbeidsmarkt een bekende naam en een gewilde werkgever. Niet in de 

laatste plaats wegens de maatschappelijke inspanningen van ConDoor in het 

dorp. Menige sportvereniging en maatschappelijke activiteit kan rekenen op 

de steun van ConDoor. In de vorm van sponsoring of louter ter 

ondersteuning. De directie is duidelijk over de maatschappelijke 

betrokkenheid van ConDoor. Ze gaan duidelijk uit van de menselijke waarden 

en normen en staan daarbij voor integriteit, teamwork en innovatie. Zij 

geloven in het opbouwen van een langdurige relatie met hun omgeving; niet 

alleen gericht op klanten, maar vooral ook op de gemeenschap waarin zij 

mogen werken. 

Het onderscheidend vermogen van Condoor komt voort uit het basisprincipe 

leveren van topkwaliteit. Om dit te bereiken heb je topmedewerkers nodig. 

Zowel binnen Condoor als in de samenwerking met de dealers zoeken zij naar 

teamwork/samenwerking. Top kwaliteit en een goed team resulteert in 

succes. Niet voor niets is de slogan van ConDoor – The door to your succes.  

Condoor is duidelijk trots op de nominatie. Zij zien het als beloning voor hun 

gezamenlijke inzet, zakelijk succes en maatschappelijk betrokkenheid. 

 

 

Pure Food / Consenza  

Toen bij hun tweejarige zoon in 1995 werd geconstateerd dat hij 

overgevoelig was voor gluten, ook wel Coeliakie genoemd veranderde er veel 

voor Rob en Thera.  

Door hun zoon zijn Rob en Thera Roffel zich gaan inspannen voor de mensen 

die gevoelig zijn voor Gluten. Gluten zit o.a. in tarwe, gerst, rogge en spelt. 

Vanaf 1995 zetten Rob en Thera Roffel zich direct in voor de mensen met 

Coeliakie. In 2004 zette Rob en Thera Roffel het bedrijf PureFood QoLp BV op 

(QoLp staat voor Qualitiy of Life products). Dat sloeg aan en groeide al snel 

uit naar een eigen groothandel van glutenvrije producten waarmee het 

echtpaar in 2006 van Leidschendam naar Zeewolde verhuisde. Aanvankelijk 

aan de Giek op Schepenveld, maar daar groeide de succesvolle onderneming 

spoedig uit zijn jasje. Thans is PureFood/Consenza gevestigd aan de 

Oogstweg op het Trekkersveld. Hier is voldoende ruimte om de groei te 

continueren. 

Met een team van 10 jonge mensen is hun focus 100% op glutenvrije 

producten gericht. Ze maken en verpakken producten die normaal gesproken 

niet glutenvrij zijn. In Nederland is Consenza inmiddels marktleider. De 

nieuwste ontwikkeling is de ontwikkeling van hun eigen merklijn, Rob’s daily 

choice.  
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JWB 

JWB Creatieve Communicatie is een reclame-/communicatiebureau, dat zich 

bezighoudt met advisering, conceptontwikkeling, vormgeving en productie 

van communicatieve uitingen in de breedste zin van het woord; van 

huisstijlen en foldermateriaal tot websites en multimediale producties. 

Jan Willem en Ineke Bijvank zijn hun bureau in 1997 begonnen. Vanaf 2001 

gevestigd in het Gildenpoortgebouw aan het Gildenveld. 

In de loop der jaren is JWB gegroeid naar een bureau met een team van zo’n 

10 specialisten. Dat is natuurlijk niet zonder slag of stoot gegaan. Om te 

overleven in de communicatiebranche is voortdurende innovatie een 

noodzaak. Juist door daar op in te zetten hebben ze de afgelopen crisis 

overleefd zonder ooit in de gevarenzone terecht te zijn gekomen. Dat is hele 

prestatie. Gelukkig zorgden het op service gerichte team en het bewandelen 

van nieuwe communicatiewegen en technieken voor constante goede 

resultaten. 

JWB werkt zowel in de business-to-business markt als in de markt voor 

consumentenproducten. Tot de klanten behoren veelal toonaangevende 

landelijke, en in enkele gevallen, internationale organisaties. Bij een aantal 

grote spelers (o.a. ING en Achmea) is JWB preferred supplier. En niet zonder 

succes: een voor ING gemaakte campagne won vorig jaar in Londen een 

prestigieuze internationale onderscheiding. Maar ook voor het Zeewolder 

bedrijfsleven is JWB actief. Zo werd het logo voor het Zeewolder Centrum 

(De Winkelhaven) door hen gecreëerd en zijn ze actief voor een flink aantal 

plaatselijke ondernemers. Ook innoverende zijn ze goed bezig. Van 

traditioneel reclamebureau zijn ze naar een eigentijds multimedia-bureau 

gegroeid waarin de nadruk niet meer alleen ligt op grafisch ontwerp, maar 

nadrukkelijk ook op advies, techniek (3D) en het leveren van content (tekst). 

 

4. De winnaar 

De winnaar van dit jaar scoorde op bijna alle gestelde criteria het hoogst. De 

uiteindelijke keuze van de jury is gelijk aan de keuze van het publiek. De 

finalisten zouden alle drie een mooi boegbeeld kunnen zijn om Zeewolde op 

de kaart te zetten. Zeewolde mag dan ook trots zijn op deze bedrijven. Dan 

is het nu tijd geworden om de winnaar bekend te maken van de 

ondernemersprijs Zeewolde 2016. 

 

Dames en heren, de jury is trots om de winnaar aan u te mogen presenteren. 

Winnaar van dit jaar is geworden: Condoor.  
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5. Onderbouwing 

 

Met de toekenning van de prijs aan Condoor heeft de jury gekozen voor een 

maatschappelijk betrokken onderneming. Dat past bij 2016. Die zeer hoog 

scoort op innovatief vermogen, duurzaam ondernemerschap, continuïteit en 

prijswaardigheid.  

 

Maatschappelijk betrokkenheid: Ze zijn zichtbaar betrokken bij het dorp. 

Hierop scoorde ze het hoogst.  

Duurzaam ondernemerschap. Op wijze van produceren en inzet van 

personeel.  

Continuïteit: een bedrijf dat vanaf 1997 een continue groei heeft getoond, 

ondanks de crisis in de bouw. 

Prijswaardigheid: zij hebben de nominatie zeer op prijs gesteld en zijn zeker 

een goede kandidaat om Zeewolde te vertegenwoordigen op de 

Flevopenningengala. 

 

De jury  

Edwin Vels (Voorzitter Bedrijfskring Zeewolde/juryvoorzitter) 

Albert Stoter  (Bestuurslid Bedrijfskring Zeewolde) 

Gerben Dijksterhuis (Wethouder Economische Zaken gemeente Zeewolde) 

Martine Kruider (winnaar Zeewolder Ondernemer 2015) 

Rob Donker (Directeur Bedrijven Rabobank Flevoland) 

Peter-Jan de Boer (Lentink de Jonge accountants & belastingadviseurs)  

 

 


