
 
 

Onderneming van het Jaar 2016 

 

De jury van de onderneming van het jaar bestaat uit de leden van de activiteitencommissie, de 
winnaar van vorig jaar, Johannes Coenen, wethouder Geert Post en een afgevaardigde van onze 
sponsor Rabobank. Uit een groslijst van mogelijke kandidaten, aangeleverd door onze leden, heeft de 
jury een deskundige keuze gemaakt. Na een pittige discussie, waarbij het echt ging tussen eerst 3 en 
uiteindelijk 2 bedrijven, is een unanieme keuze gemaakt. Daarmee is een waardige opvolger 
gevonden voor de winnaar van vorig jaar, schildersbedrijf K.J. Coenen. 

 Dit zijn de criteria waaraan de onderneming van het jaar moet voldoen: 

- de onderneming schat het lidmaatschap van de BKU op juiste waarde in. 

- bewezen goed ondernemerschap (people/planet/profit) moet aangetoond worden.  

- de onderneming springt er het afgelopen jaar (of aantal jaren) met zijn activiteiten bovenuit qua 
ontwikkeling van de onderneming.  

- het bedrijf moet innovatief zijn. 

- het bedrijf levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de werkgelegenheid op Urk.  

- het bedrijf geeft een positieve impuls aan het Urker imago wat betreft ondernemerschap. 

- het bedrijf is gevestigd op Urk. 

Het bedrijf waar de jury dit jaar unaniem voor heeft gekozen, bestaat nog niet zo heel lang, maar 
toch heeft het al een lange geschiedenis en vindt het zijn oorsprong in twee vermaarde 
familiebedrijven op ons dorp. Het bedrijf heeft het afgelopen jaar een zeer nadrukkelijke rol voor zich 
opgeëist in de berichtgevingen rond de bedrijvigheid op ons dorp. De ondernemers hebben hun nek 
durven uitsteken in een tijd waarin de economische omstandigheden niet uitnodigden om grote 
risico’s te nemen. Maar het was voor de ondernemers klip en klaar dat er iets gebeuren moest, niet 
alleen voor zichzelf, maar voor de toekomst van een complete sector. Het bedrijf staat bol van de 
innovaties. Sterker nog, het wordt voortgedreven door innovatie. Duurzame innovatie. 

Dames en heren, alles wat we hier nog aan toevoegen zal iedere verrassing wegnemen. Daarom 
willen we u aan de hand van de videopresentatie van Alpha Producties laten zien wie zich dit jaar 
de Onderneming van het Jaar mag noemen. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Onderneming van het Jaar 2016: MDV Beheer BV. 

Ik vraag de ondernemers en initiatiefnemers van het MDV-schip naar voren te komen, terwijl ik 
alvast het juryrapport voor zal leven. 

Juryrapport 

Voordat ik de heer Ronner  van de Rabobank de gelegenheid geef om jullie de trofee en oorkonde te 
overhandigen willen we graag het juryrapport voorlezen waaruit duidelijk wordt waarom MDV 
Beheer BV de Onderneming van het Jaar is geworden. 

In de zomer van 2015 werd de MDV 1 ‘Immanuel’ overgedragen aan de families Kramer en Romkes. 
De Tesla van de zee werd het schip in de media al snel genoemd. Het illustreert waar dit pilotschip 
van de stichting Masterplan Duurzame Visserij voor staat. Een initiatief dat vele vaders kent, maar 
wat symbool staat voor de innovatiedrang bij de visserijsector. Vanaf 2010 is hard gewerkt om dit 
schip uiteindelijk ook in de vaart te krijgen. En het waren de families Kramer en Romkes die in 
gezamenlijkheid hun nek uitstaken en opdracht geven voor de bouw van het schip.  

Het hypermoderne schip herbergt onder andere de volgende opvallende innovaties: 

 De rompvorm zorgt voor 30% minder weerstand 

 Het casco is 20% lichter dan een traditioneel schip 

 Sorteermachine aan boord, dus ononderbroken koelketen 

 Mechanisch strippen wordt verder doorontwikkeld 

Maar het belangrijkste: 

 80% brandstofreductie t.o.v. traditionele schepen in 2010 

 80% emissiereductie CO2. 

Begin 2016 werd dan ook trots verslag gedaan van de eerste resultaten van de MDV 1. Het 
verwachte verdienmodel was gerealiseerd. De besommingen liepen in lijn met de prognoses en het 
brandstofverbruik lag met 6700 liter per week gelijk aan de doelstellingen, waarmee het risico van 
prijsstijgingen in de brandstoffen gedempt werden. En ook het initiatief met de twinrigpuls verloopt 
naar behoren.  Er wordt uitgegaan van een terugverdientijd van 9-10 jaar. 

Het initiatief van de stichting MDV en de betrokken ondernemers trekt ieders aandacht, collega’s, 
politiek landelijk en Europees en vele mediabedrijven. Uiteindelijk wordt het schip zelfs genomineerd 
voor de Schip van het Jaar verkiezing van 2016. En het won de prijs bovendien. 

Premier Rutte was lovend tijdens de prijsuitreiking: “De Immanuel is een sprekend voorbeeld van het 
innovatief vermogen van de Nederlandse kottervisserij. Het maakt dat we opnieuw voorop lopen in 



 
 
de wereld. En laat bovendien zien welke voortrekkersrol de maritieme sector kan spelen in de 
transitie naar duurzaam en verantwoord ondernemen. De viskotter Immanuel is als ‘pilotschip’ 
onderdeel van het Masterplan Duurzame Visserij, een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, 
kennisinstellingen, overheid en NGO’s. En daarmee is het ook een illustratie van een van de sterke 
punten van de Nederlandse maritieme sector: de uitstekende samenwerking tussen overheid, 
kennisinstellingen en bedrijfsleven". 

En daar kon de jury voor de Onderneming van het Jaar niet aan voorbij gaan. 

Daarom geef ik nu graag het woord aan Koen Ronner van de Rabobank om in navolging van premier 
Rutte nu de onderneming MDV Beheer onze blijken van waardering te overhandigen. 

 


