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Onderdeel Subonderdeel Cijfer 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen People 3 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Planet 3 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Profit 3 

Perspectief  3 

Innovatief ondernemerschap  3 

Benadering van de markt  3 
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KeJe Horren & Raamdecoratie - Dronten 
 
In het oog springende punten volgens de jury: 

 Het is bewonderenswaardig hoe het bedrijf onderneemt hier in Dronten, tegenover de 
buitenlandse markt. 

 KeJe heeft in het vakgebied een gat in de markt gevuld.  
 De jury was onder de indruk van de omgang met en zorg voor het personeel. Alle ‘bijzondere 

doelgroepen’ zijn aan het werk in het bedrijf. 
 De onderneming heeft het proces goed op orde, alles wat geleverd wordt is maatwerk. 
 Het bedrijf staat midden in de Drontense samenleving. 
 KeJe is een innovatieve onderneming waarbij de ondernemer tijdig de volgende generatie, 

zijn twee zonen, aan boord heeft genomen. De jury ziet hierdoor nog meer potentie in het 
bedrijf. 

 Het bedrijf neemt zijn verantwoordelijkheid waar het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen betreft. 
 

 

Bovenstaande onderdelen heeft de jury gewaardeerd met het cijfer 1, 2 of 3, 
waarbij 3 de hoogste score is. 
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Onderscheidend vermogen 
KeJe Horren & Raamdecoratie is de bedenker en ontwikkelaar van raamdecoratie speciaal 
voor kunststof kozijnen. Alle producten worden in eigen assemblage geproduceerd in 
Dronten. Het bedrijf is hierin niet afhankelijk van derden. De onderneming onderscheidt 
zich met name door de wijze waarop het proces is vormgegeven en hoe diverse groepen 
medewerkers hier deel aan hebben. Er wordt maatwerk geleverd, het bedrijf is in Nederland 
de grootste producent van maatwerk horren. KeJe is daarnaast bedenker van raamdecoratie 
voor kunststof kozijnen.  
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen  
KeJe Horren & Raamdecoratie heeft vanaf de start van de onderneming in 2002 oog gehad 
voor het personeel wat er werkzaam is. De jury was onder de indruk van de omgang met en 
zorg voor het personeel. Alle ‘bijzondere doelgroepen’ zijn aan het werk in de 
onderneming. Het bedrijf heeft een aantal langdurige werklozen aangenomen heeft 
medewerkers in dienst met beperkingen. In de avonduren werken er jongeren / studenten 
om het productiewerk te doen, tijdens schooltijden werkt er ook een aantal moeders. Het 
bedrijf heeft tevens oudere medewerkers in dienst, onder meer voor bezorging.  
In 2019 heeft KeJe Horren & Raamdecoratie geïnvesteerd in zonnepanelen. Alle 
bedrijfsactiviteiten vinden plaats in Dronten. 
 
Innovatief product- en ondernemerschap 
KeJe Horren & Raamdecoratie is bedenker en ontwikkelaar van horren en raamdecoratie 
speciaal voor kunststof kozijnen. In 2002 is het bedrijf gestart met het assembleren van één 
hor-product. Het bedrijf is inmiddels de grootste producent in Nederland van maatwerk 
hor-producten. Daarnaast is KeJe bedenker en ontwikkelaar van raamdecoratie speciaal 
voor kunststof kozijnen. De onderneming heeft hierin ook patent op de eigen 
ontwikkelingen. Innovatief ondernemerschap komt onder meer tot uiting door de invulling 
van het personeelsbestand. In 2020 wordt een nieuwe productiehal gerealiseerd in Dronten. 
KeJe kijkt letterlijk verder, en ontwikkelt plannen voor meer export naar en bekendheid in 
Duitsland. 
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Nationale en internationale potenties 
KeJe Horren & Raamdecoratie is de grootste producent en leverancier in Nederland op het 
gebied van horren en raamdecoratie voor kunststof kozijnen. Door uitbreiding van 
bedrijfslocaties in Dronten blijft er voldoende mogelijkheid om het bedrijf door te laten 
groeien. KeJe wil zich in de komende vijf jaar ontwikkelen tot een toonaangevende speler in 
de markt met nog meer bekendheid bij de consument in Nederland en Duitsland.  
 
Benadering van de markt  
Doordat de tweede generatie (zonen Kevin en Jesper) inmiddels verbonden is aan de 
onderneming, is de continuïteit van de onderneming gewaarborgd.  
Vanaf het begin hanteert Keje een uniek concept: eenheidsprijzen voor maatwerk-
producten. Niet alleen voor de horren maar ook voor de raamdecoratie. En altijd met een 
uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. Keje verzorgt zelf het vervoer en werkt met vaste 
afleverdagen. Dit zorgt ervoor dat Keje een uitermate betrouwbare leverancier is met een 
hoge mate van leverbetrouwbaarheid en schadevrij transport van de producten. KeJe werkt 
met dealers door heel Nederland. De kracht van het bedrijf zit in het bedenken, ontwikkelen 
en verbeteren van nieuwe producten. Tot in detail wordt alles van te voren uitgedacht en 
getest, net zolang tot het perfecte product is ontwikkeld. Voor 100 % klanttevredenheid. 
 
Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid 
KeJe Horren en Raamdecoratie uit de maatschappelijke betrokkenheid onder meer in de 
zorg en aandacht voor het personeel. De onderneming is midden in het Drontense 
aanwezig. 
 
Unaniem 
De jury van de verkiezing Onderneming van het Jaar 2019 was unaniem in haar keuze voor 
KeJe Horren & Raamdecoratie als winnaar in de categorie TOP Onderneming van het Jaar 
2019. 
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