
De verkiezing ‘Onderneming van het Jaar’ is al ruim 35 jaar een begrip 

in Almere. Met deze verkiezing biedt de gemeente Almere bedrijven 

die gevestigd zijn in Almere een podium. De gemeente Almere is trots 

op elk bedrijf en moedigt ze allemaal aan om mee te doen. Bedrijven 

kunnen zichzelf inschrijven om kans te maken op een nominatie. 

Genomineerden gaan vervolgens de strijd met elkaar aan om verkozen 

te worden tot winnaar. Dit doen ze door zichzelf te presenteren aan 

de vakjury en door stemmen in de stad op te halen. De winnaar wordt 

traditioneel bekendgemaakt tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie 

van de gemeente Almere en de Vereniging Bedrijfskring Almere. 

De winnaar van 2022 is SenS Online Solutions. Zij mogen de titel 

‘Onderneming van het Jaar’ het hele jaar dragen. 

onderneeminalmere.nl/0vhj

‘’Graag feliciteer ik SenS Online Solutions met 
de behalen van dit mooie resultaat. Een resultaat 
dat volledig op eigen kracht is bereikt.” Vertelt 
wethouder Economische Ontwikkeling; Maaike 
Veeningen. “Al zo’n dertien jaar bieden jullie 
professionele ondersteuning op het gebied van 
online marketing. Wat met z’n tweeën is gestart op 
een zolderkamer in Almere, is inmiddels uitgebouwd 
tot een bedrijf met zo’n 34 specialisten. En, een 
leuk detail, bijna iedereen woont hier ook. Ik vond 
het bijzonder om te horen hoe jullie omgaan met 
(nieuwe) medewerkers. Meer dan te vragen naar 
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BEOORDELING DOOR
DE VAKJURY 
De jury beoordeelt genomineerden op zes 
onderdelen. Per onderdeel zijn er maximaal 
5 punten te behalen. De score van SenS 
Online Solutions volgens de vakjury:

De jury bestond uit Maaike Veeningen, Kimberley Valentien, Amelius Bos (partner Lentink Accountants, Michael Keckeis (relatiemanager ABN AMRO), Robin Marsé (Breedveld & Schröder winnaar ovhj 
2021 categorie groot bedrijf) en Sandra Rossen (Dierenkliniek Almere-Stad winnaar ovhj 2021 categorie klein bedrijf)

Maatschappelijke betrokkenheid Almere
Innovatief in ondernemerschap
Bovenlokale uitstraling of werkgebied
(Inter)nationale potentie
Onderscheidend vermogen
Duurzaamheid 

Meer informatie of direct inschrijven voor de 
verkiezing onderneming van het jaar 2023 kan via:

de juiste diploma’s, ligt de focus op wat iemand als 
persoon meebrengt. En eenmaal aan boord, krijgt 
iedereen de kans zich te blijven ontwikkelen. Tot 
slot zijn jullie betrokken bij wat er gebeurt in de stad. 
Bijvoorbeeld bij Almere City FC of de voedselbank. 
Met 75% van de publieksstemmen hebben jullie 
deze prijs ook echt verdiend gewonnen.”

“Onze stad zit vol met mooie bedrijven. Kan ik jouw 
inzending voor de titel ‘Onderneming van het Jaar 
2023’ verwachten?’’  - Maaike Veeningen

‘’In tegenstelling tot vorig jaar mocht ik dit jaar samen 
met de andere juryleden de genomineerden voor 
de ‘Onderneming van het Jaar’ fysiek bezoeken.” 
Aldus voorzitter Vereniging Bedrijfskring Almere; 
Kimberley Valentien. “Voor ons juryleden is dit een 
absoluut feest. Iedere keer weer ontdekken we hoe 
enorm gedreven en gepassioneerd de directeuren 
van de genomineerden het bedrijf runnen. Achter 
elk sterk bedrijf staat nu eenmaal een sterke 
directeur (M/V). Na een spannende stemronde 
heeft SenS Online Solutions met overtuiging deze 
prestigieuze prijs in de wacht gesleept. Een mooie 
en verdiende prestatie en zeker achteraf gezien 
ook niet onverwacht. Al tijdens het bedrijfsbezoek 
bij SenS Online Solutions ontdekten we de kracht 
van het bedrijf. Zeer enthousiast vertelde Robin 
Sluijter over het ontstaan van het bedrijf, over de 
vele goede momenten, maar ook over de minder 
goede momenten die hij en zijn broer Marcel in de 
afgelopen 13 jaar hebben meegemaakt. Steeds 
sprak Robin met elan en trots over wat zij in de 
afgelopen jaren hebben opgebouwd, maar ook 
over hun zakelijke en maatschappelijke ambitie. 
Die trots kwam eigenlijk vanuit alle medewerkers 
van SenS Online Solutions, zonder wie, zo vertelde 
Robin, de onderneming zeer waarschijnlijk niet 
was uitgegroeid tot dit mooie bedrijf.  SenS Online 
Solutions is de ‘Onderneming van het Jaar 2022’. 
Een onderneming waar Almere trots op is’’.

v.l.n.r. voorzitter Vereniging Bedrijfskring Almere; Kimberley Valentien, 
oprichters SenS Online Solutions; Robin Sluijter & Marcel Sluijter, 
wethouder Economische Ontwikkeling; Maaike Veeningen


