Juryrapport verkiezing Zeewolder Ondernemer van het jaar
2018
1.
De verkiezingsavond 16 november 2017
Tijdens de verkiezingsavond in De Verbeelding op 16 november 2017 hebben Bevri Groep,
GildenGroen en Tegel & sanitair Depot zich uitgebreid gepresenteerd. Hierna hebben de
Zeewolder ondernemers hun stem uitgebracht en voorzien van een onderbouwing.
Ondernemers hebben op deze wijze nadrukkelijk mede invloed gehad op de keuze van de
jury. De inhoudelijke motivaties van deze uitgebrachte stemmen zijn voor de jury een
belangrijke aanvulling op de bevindingen die zij als jury hebben opgedaan.
Enkele steekwoorden van de ingeleverde stembriefjes per genomineerde zijn:
Bevri
- innovatief, ontwikkeling van eigen productieproces, eigen fabriek
- ondernemen vanuit gevoel, in krimpende markt een groeiend bedrijf neerzetten
- harde werkers die met tomeloze energie hun klanten en medewerkers weten te
enthousiasmeren, goed voor personeel en klant
- dynamisch, eerlijk en origineel
GildenGroen
- maatschappelijk zeer betrokken, sponsoren niet alleen in geld maar vooral ook
praktisch
- sociaal, betrokken en bevlogen met medewerkers en Zeewolde
- investeren in jeugd, medewerkers en educatie
- harde werkers, betrouwbaar en duurzaam
Tegel & sanitair Depot
- zonder ervaring vanaf nul begonnen, groot geworden in crisistijd
- ambitieus, lef, inzicht, visie, vooruitstrevend, innovatief
- kwetsbare opstelling, self made
- jong, fris en vernieuwend
De jury heeft geconstateerd dat uit de uitslag van de publieksstemming blijkt dat ondanks
dat de 3 genomineerden aan elkaar gewaagd zijn er volgens de stemmende ondernemers
toch heel duidelijk één genomineerde bovenuit springt.
2.
Het juryberaad
De jury heeft uitvoerig haar bevindingen van de bedrijfsbezoeken, de presentaties van de
drie finalisten, de motivaties bij de uitgebrachte stemmen van ondernemers en overige
beschikbare informatie besproken, gewogen en gewaardeerd. De jury heeft daarbij
zorgvuldig gekeken naar aspecten als continuïteit, innovatief vermogen van het bedrijf als
geheel of innovatie door een specifiek product, duurzaamheid, ondernemerschap,
maatschappelijke betrokkenheid bij Zeewolde en/of de regio en prijswaardigheid.
De jury wil hierbij opmerken dat duurzaamheid niet alleen de bekende milieuaspecten
betreft maar ook personeelsontwikkeling en het onderhouden van langdurige relaties.

Naast dat de jury de opmerkingen en bevindingen van de stemmende ondernemers
onderstreept, wil zij hier nog het volgende aan toevoegen.
Bevri
Door overname van een verwaarloosd bandenbedrijf in 2007 door de twee enthousiaste en
bevlogen jonge mannen Jitze van den Berg en Wiebe de Vries ontstaat Bevri. Door hard
werken, gezond verstand en een flinke dosis lef en doorzettingsvermogen hebben ze in 10
jaar tijd een solide en continue gezond groeiend bedrijf neergezet en zijn ze al lerend echte
ondernemers geworden. Kwaliteit, service en kennis zijn hun speerpunten en Bevri gaat tot
het uiterste om dit waar te maken en waar te kunnen blijven maken. Ze durven dan ook
“nee” te zeggen of de “rem op de groei” te zetten.
Ze zijn vanuit gevoel zeer betrokken bij hun klanten, hun medewerkers en hun omgeving. Ze
geven hun medewerkers heel bewust veel vertrouwen, vrijheid, kansen en
verantwoordelijkheid waardoor mooie ontwikkelingen ontstaan. Hun visie is dat als je groei
geeft het ook groei oplevert. De twee ondernemers zelf vullen elkaar goed aan; één heeft
zich ontwikkeld tot de strateeg en ondernemer, de ander is de technisch ontwikkelaar en
kwaliteitsbewaker. Samen met hun medewerkers zijn zij Bevri.
GildenGroen
Door afstoting van de hoveniersactiviteiten van zijn werkgever heeft Marcel Achterberg in
2001 deze activiteiten overgenomen als zelfstandig ondernemer. Met vallen en opstaan
heeft hij het ondernemen geleerd met helaas ook minder goede tijden. 10 jaar geleden
kwam Cora Achterberg GildenGroen versterken. Nadat ze de eerste jaren vooral op gevoel
hebben ondernomen is dat tegenwoordig steeds meer op visie en cijfers. De afgelopen 5 jaar
heeft GildenGroen zich ontwikkeld tot een volwassen en stabiel bedrijf met een flinke basis
aan vaste contracten en met een continue omzetstijging.
GildenGroen is uitermate maatschappelijk betrokken. Dit is niet omdat het moet, maar dit is
zeer puur en zit diep in het hart van dit ondernemersduo. Ook is GildenGroen heel bewust
bezig met het milieu, de omgeving en duurzaamheid en probeert zij haar klanten hier
bewuster mee om te laten gaan en hiervoor de creatieve mogelijkheden te bieden. Net zoals
GildenGroen dit ook aan het groenonderwijs probeert toe te voegen. Tot slot biedt
GildenGroen haar medewerkers diverse ontwikkelingsmogelijkheden en zijn zij zeer
betrokken en loyaal naar hun medewerkers; dit zelfde zien zij en de maatschappij vervolgens
ook weer heel duidelijk terug van hun medewerkers.
Tegel & sanitair Depot
In 2008 namen de 2 vrienden Eelco Kalsbeek en Floris Immerzeel de stap van het ZZPondernemerschap naar een gezamenlijk ondernemerschap door de overname van de
toenmalige Megadump Zeewolde. Een overname puur gebaseerd op lef, enthousiasme en
creativiteit en zonder kennis van de sanitairmarkt of het ondernemen zelf. Door deze
overname kochten ze echter vooral de kennis van de handel in sanitair en was Tegel &
sanitair Depot geboren. Met hun enthousiasme, ambities en vooruitziende blik werd hun
onderneming al snel een soort outlet onderneming met vaste prijzen tegenover de
traditionele sanitair- en tegelhandel met hogere prijzen en de kortingsonderhandelingen. Zij

waren van mening dat duidelijkheid, snelheid, gemak en een goede prijs-kwaliteit
verhouding belangrijk zou zijn voor de ontwikkeling van hun bedrijf. Enkele jaren na de start
begonnen zij dan ook met de online-verkoop en dit heeft er inmiddels voor gezorgd dat
Tegel & sanitair Depot de grootste webwinkel op sanitair gebied in Nederland is.
Met hun gevoel voor handel, inkoop en klantbehoeftes hebben Eelco en zijn huidige
ondernemerspartner Chahid Charrak in 10 jaar tijd een florerend bedrijf neergezet met elk
jaar een flinke groei en inmiddels ruim 40 medewerkers. En deze groei stopt nog niet wat
hun betreft; de ambities en mogelijkheden zijn er, zowel in binnen- als buitenland.
De drie genomineerden
Elk van de genomineerden springt er wel ergens op uit. Bevri met innovativiteit en puur
ondernemerschap, GildenGroen door hun maatschappelijke betrokkenheid en
duurzaamheid en Tegel & sanitair Depot met hun groeiresultaten en ambities.
De drie genomineerde bedrijven zijn ondernemingen in zeer verschillende sectoren maar elk
voor zich topondernemingen in hun branche en zeker ook voor Zeewolde. Het zijn
schitterende, dynamische en bijzondere ondernemingen. Ze hebben alle drie al minimaal 10
jaar bewezen wat ze kunnen. Ze zijn puur en kennen ieder voor zich hun sterke en minder
sterke punten. Ook schromen ze alle drie niet om hun minder sterke punten te benoemen
en hebben ze geleerd van hun fouten. Ze zijn puur, groeiend en vooruitstrevend en ze
leveren ieder voor zich topprestaties. Elk van deze bedrijven zou het verdienen om
Zeewolder Ondernemer van het jaar te worden.
Er kan er echter maar één Ondernemer van het Jaar 2018 worden en de jury heeft dan ook
haar keuze gemaakt.
3.

De winnaar

De jury heeft met de toekenning van de prijs dit jaar gekozen voor een bedrijf dat zich
kenmerkt door puur ondernemerschap dat handelt met lef, bevlogenheid en een flinke dosis
werklust in combinatie met gezond verstand en creativiteit. Zij scoort dan ook hoog op
innovatief vermogen, ondernemerschap, continuïteit en prijswaardigheid.
De Zeewolder ondernemer van het jaar 2018 is: Bevri
4.

Onderbouwing

Bevri heeft zelfstandig geïnvesteerd in innovatie en ontwikkeling. Ze heeft haar organisatie
dusdanig georganiseerd dat er een gezonde spreiding is over BV’s en er is een stabiele
financiële structuur. Verder heeft Bevri een gezond groeiende omzet binnen en buiten
Flevoland en een loyaal en betrokken medewerkersbestand met weinig verloop.
Bevri heeft een uitgesproken bevlogen en creatief ondernemersduo en zij laten passie voor
het vak en hun medewerkers in combinatie met gedurfd ondernemerschap zien.
Een schitterende Zeewolder onderneming waar wij nog zeker meer van gaan horen; in
Zeewolde, in Flevoland en vast en zeker ook daar buiten.
*******

