Rapport vakjuryoverleg Ondernemersprijs van het jaar 2020
Inleiding
In de korte geschiedenis van Almere is er één traditie stevig verankerd. Al ruim 30 jaar
wordt er een Almeers bedrijf benoemd tot ‘Onderneming van het jaar’. De hoogste
onderscheiding binnen het Almeerse bedrijfsleven. De vakjury, onder voorzitterschap van
Maaike Veeningen wethouder Ruimtelijke- en Economische Ontwikkeling, Onderwijs en
Arbeidsmarkt zal op basis van alle ingezonden aanmeldingen een drietal genomineerden
selecteren. Deze zullen de strijd aan gaan om verkozen te worden tot ‘Onderneming van
het jaar 2020’.
De verkiezing De verkiezing is op twee pijlers gebaseerd
- Publieksstem (online stemming)
- Stem van de vakjury n.a.v. bedrijfsbezoek (onder voorzitterschap van de wethouder)
Vakjury
De jury bestaat uit 6 personen:
1. de wethouder van Economische Ontwikkeling en Financiën
2. de voorzitter van de Vereniging Bedrijfskring Almere
3. afdelingsmanager Economische Zaken
4. twee vertegenwoordigers uit de financiële sector
5. de winnaar van het voorgaande jaar
Criteria (of/of):
•
• Een meerjarige vooraanstaande rol in de eigen branche of markt.
De onderneming is een begrip binnen de sector door langdurige prestaties op een hoog
niveau. Dit criterium beoogt vooral bedrijven naar voren te halen die zonder bijzondere
innovatieve eigenschappen door degelijkheid en betrouwbaarheid, kostenbeheersing
en/of het leveren van kwaliteit een solide economische factor zijn geworden.
•
• Een succesvolle introductie van een nieuw product of nieuwe toepassing
Gebleken is dat het nieuwe product of toepassing geen ééndagsvlieg is en binnen de
context van de sector breed toegepast wordt. Er is dus al reeds een vorm van erkenning.
•
• Een bijzondere wijze vormgeving van het bedrijfsproces
De ondernemingsprijs is niet bedoeld als een architectuurprijs. Een prestatie is wel dat er
een combinatie wordt gemaakt van een aansprekend ontwerp en een verweving daarvan
in het bedrijfsproces, zodat bedrijf en ontwerp één logisch geheel met elkaar vormen.
• Een bijzondere bedrijfsverplaatsing naar Almere
Bedrijfsverplaatsingen op zich zijn aan de orde van de dag. Bijzonder is het wanneer een
bedrijf kiest voor Almere, ondanks de sterke binding elders, tegen de heersende
opvattingen in ‘het nieuwe land’ verkiest en daarmee wellicht een trendsetter is, een
‘first mover’.
De bovenvermelde criteria krijgen een meerwaarde als deze worden aangevoerd in
combinatie met andere elementen, zoals:
•
• Een meer dan gemiddelde score op duurzaamheid door positieve
milieuresultaten, een uitzonderlijke energiebesparing of andere vormen van
duurzaamheid.
•
• Een verankering van het bedrijf in de Almeerse samenleving.
Dat kan onder meer blijken uit maatschappelijk betrokken ondernemerschap door
sponsoring, adoptie van een vrijwilligersproject, actieve lidmaatschappen van Almeerse
organisaties.
•
• Een sterke en bestendige groei van het personeelsbestand
Hoewel bedrijven hun economische succes niet afmeten aan de omvang van het
personeelsbestand, is het voor een gemeente een belangrijk gegeven. Het bedrijfsleven
creëert werk voor de inwoners en daarom is de werkgelegenheid voor de samenleving

Rapport vakjuryoverleg Ondernemersprijs van het jaar 2020
een belangrijk gegeven. Dat is met name het geval als de personeelsgroei bestendig,
duurzaam is.
•
• Ambassadeur van de stad
Randvoorwaarden
•
• Gelijke kans voor elke ondernemer (qua omvang, duur vestiging, branche etc).
•
• Bij voorkeur een bijzondere aanleiding die mogelijk landelijke aandacht trekt.
•
• Middels publiciteit het imago van Almere als vestigingsplaats versterken;
•
• Nominatie op basis van positieve factoren (dus niet ter voorkoming van
ontslagen, faillissement, vertrek, etc.).
•
• Hoofdvestiging (of vestiging van belang) in Almere
•
• De onderneming is in financieel en (sociaal-)economisch opzicht succesvol.
Dat uit zich in kenmerken als een opmerkelijke kostenreductie in de bedrijfsvoering, een
van anderen positief onderscheidende kwaliteit en/of door zich onderscheidende
producten.
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