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De ondernemer die vandaag de ondernemersprijs 2017 in ontvangst mag nemen is 13 jaar geleden,
zoals hij het zelf omschrijft “vanuit het niets gestart”. Alhoewel “vanuit het niets..”; natuurlijk had hij
net als veel starters en doorstarters een idee, een plan of liever gezegd een droom.
In een bestaande markt kon en moest het vooral beter wat hem betreft. En dus ging hij de strijd aan
met de gevestigde orde in een zeer competitieve markt. Je zou zeggen: Het recept om een droom te
laten eindigen in een nachtmerrie. Maar niet voor deze ondernemer. Als hondenliefhebber wordt hij
naar eigen zeggen nog weleens omschreven als de goedaardige en trouwe labrador, maar diep van
binnen huist er in hem het rebelse van een pitbull, die niet meer loslaat als hij zijn tanden ergens in
heeft gezet.
En vooral door zijn tomeloze inzet en het vasthouden aan zijn ideeën heeft hij er samen met
ondertussen 8 medewerkers voor gezorgd dat ze een stevige plek hebben veroverd in hun markt.
Een zeer internationale markt waarin het heel hard werken is om nieuwe klanten te winnen. De
onderneming is ondertussen actief in 40 landen en heeft sinds 2010 een eigen dochteronderneming
in Frankrijk.
Als je deze ondernemer vraagt waarom men zaken met hem en zijn bedrijf doet, dan is dat omdat
men betrouwbaar en toegankelijk is. Die toegankelijkheid uit zich ook in de manier waarop men
samenwerking zoekt met andere partijen in de keten wanneer het gaat om handel, maar vooral ook
om kennisdeling. Kennis halen, maar ook brengen via stagiaires, een eigen lesprogramma en
activiteiten in ontwikkelingslanden.
Het sociale karakter van het bedrijf wordt verder vorm en inhoud gegeven door onder andere
bijdragen aan de voedselbank.
De sector waarin dit bedrijf actief is vraagt om continue innovatie en ook daar draagt men een
steentje aan bij, door nieuwe marketingconcepten en de ontwikkeling van duurzamere producten….
of moeten we eigenlijk zeggen rassen….
Want de ondernemersprijs 2017 gaat naar de onderneming van de man die er in 2004 nog even over
dacht autoverkoper te worden….. soms ook echt wel eens wakker ligt van zijn bedrijf … maar zich
diep in zijn hart en ook heel terecht een echte ondernemer vindt….
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