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GEFELICITEERD! 
De gemeente Apeldoorn feliciteert 
alle genomineerden voor de  
Apeldoorn Business Awards!

Wij zijn trots op de mooie bedrijven die Apeldoorn rijk is. 
Bedankt organisatie van de Apeldoorn Business Awards 
voor dit geweldige event! 
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Hermes House Band 

Daarom!

Dit verdient op z’n minst één keer per jaar 
een podium, vinden wij. Want misschien 
zijn we in Apeldoorn wel een beetje te 
bescheiden. Maar er is meer. We willen 
het Apeldoornse bedrijfsleven inspireren 
en uitdagen. We willen meer onderlinge 
verbindingen om elkaar nog sterker te 
maken. En om dat allemaal te bereiken is 
de stichting Apeldoorn Business Awards 

opgericht. De eerste vier edities van de 
Apeldoorn Business Awards waren een 
groot succes. Na twee jaar afwezigheid 
door Covid maakt Apeldoorn Business 
Awards een feestelijke comeback op 
donderdag 13 oktober 2022. Dan vindt 
alweer de vijfde editie plaats van de 
Award Night in Orpheus. Tot dan!

Apeldoorn heeft prachtige bedrijven. Bedrijven met 

passie, lef en visie. Bedrijven die zichzelf elke dag 

proberen te verbeteren. Kleine en grote bedrijven 

die mooie producten maken of uitmuntende diensten 

leveren. En dat zorgt natuurlijk voor een hele hoop 

werkgelegenheid in onze regio.

Welk bedrijf kan straks pronken met zo’n felbegeerde 
Apeldoorn Business Award? Daar heeft de jury de hele 
zomer over nagedacht. Er zijn een heleboel bedrijven 

voorgedragen en per categorie heeft de jury drie 
bedrijven genomineerd. Gefeliciteerd!

Starters
1. Amante Limoncello
2. Herenboeren
 Wenumseveld
3.  Restaurant Zenith

Detailhandel
1. Wolfswinkel    
 Groentechniek
2. Autobedrijf Boks
3. Outsole

Toerisme en Horeca
1. Break Away/Cuber        
 Outdoor Suites Veluwe
2. Sizzles at the Park
3. Klein Berlijn

Groothandel en 
Dienstverlening
1. Albert van de Scheur
2. Altios Cloud Experts
3.  De Weerd 

Verkeersopleidingen

Industrie en 
technologie
1. BBA Pumps
2. De Bruin Tankbouw/DBPE
3. Sportunity

Maatschappelijke 
organisaties
1. Orpheus
2.  Coöperatie deA
3.  NewTechPark

De presentatie van de Award Night is voor 
de derde keer in handen van Harm Edens, 
die op zijn eigen kenmerkende wijze  
de avond van commentaar voorziet.  
We kennen Harm natuurlijk van het 
televisieprogramma Dit Was Het Nieuws 
en het 4Daagse Journaal. Verder schreef 
hij o.a. mee aan komedies als Het 
Zonnetje in Huis en Sam Sam. Reken  
op scherpe vragen, kennis van zaken  
en natuurlijk een flinke dosis humor. 

Natuurlijk sluiten we ook dit jaar de 
Award Night af met een geweldig  
feest. Dat gaan we doen met de 
Hermes House Band. En dan weet  
je één ding zeker: niemand kan stil 
zitten. Deze 10-koppige, jonge 
feestband speelt namelijk al 30 jaar 
elke zaal plat. Energie sky high,  
let maar op.

De AWARD NIGHT!
Op donderdag 13 oktober maakt de jury de winnaars bekend, 
tijdens de feestelijke Award Night in Orpheus; een avond met 
muziek, entertainment en verbinding. Kom je ook? Haal dan  
je tickets in huis.

De nominaties

And the 
nominees are...

Tickets bestellen?
 APELDOORNBUSINESSAWARDS.NL/TICKETS 

Gastheer Harm Edens

PROGRAMMA
19.30 uur Award Night
21.30 uur  Feest met  

Hermes House band
00.30 uur Einde Award Night

Een avond boordevol energie!

De Apeldoorn Business Awards is opgericht door Mike van Woudenberg (Ultimate) en  
Marc Ankersmid (Emotion). In het bestuur zitten ook Reinou de Haan, Karen Hop, Berry Albers 
en Rob Beemer. De stichting wordt in organisatie en communicatie ondersteund door 
Shelley en Elles van communicatiebureau Emotion. 



Team Apeldoorn

Team Deventer

Team Zwolle

VASTGOED
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Nysingh. 
Thuis in jouw 
wereld

Nysingh advocaten en notarissen vindt 
het belangrijk dat succesvolle bedrijven 
en organisaties waar we trots op 
mogen zijn een podium krijgen. Daarom 
werken we graag mee aan de Apeldoorn 
Business Awards.

We voelen ons thuis bij de 
organisaties die Nederland vormen. 
We leggen onze focus vooral op 
ondernemingen, de overheid, zorg- en 
onderwijsinstellingen en organisaties in 
de verzekeringsbranche.

Onze ruim 110 juridische professionals 
werken nauw samen in integrale 
teams. Om onze klanten optimaal te 
bedienen, bundelen onze specialisten 
hun marktkennis en expertises, om u 
vervolgens te voorzien van duidelijke 
en pragmatische adviezen. Niet alleen 
voor de vragen van vandaag, maar ook 
voor de uitdagingen van morgen.

Zo zorgen we ervoor dat onze cliënten 
altijd, op tijd, de juiste afslag nemen.

Kijk voor meer informatie of contact 
met een van onze specialisten op 
www.nysingh.nl.

Henry van Hattem is voorzitter  
van de voordracht commissie. 
Een belangrijke taak, want zij 
zorgden voor het eerste filter. 
Wij wilden wel eens weten wat 
Henry’s kijk op de zaak was.

Hoe zijn jullie betrokken geraakt?  
"Ik ben vanaf het prille begin betrokken geweest bij 
deze awards voor ondernemend Apeldoorn. Vanuit 
verschillende verbanden en clubs zijn mensen gevraagd 
om een commissie te vormen. Toen al vond ik dit een 
mooi initiatief wat aansloot bij wat mijn visie is. Bij het 
verstrijken van de jaren blijkt dat dit een goede keuze  
is geweest, deze rol past erg goed bij mij. Ik heb mijn 
eigen ideeën en ben altijd gedreven om mezelf en 
anderen keer op keer te verrassen, ook rondom de 
Business Awards. Door mijn drive hebben Marc en Mike 
toentertijd gevraagd of ik als voorzitter van deze 
commissie mensen om mij heen wilde verzamelen die 
samen ondernemend Apeldoorn kennen. Met een gaaf 
team mooie bedrijven voor gaan dragen aan de jury, 
dat drijft ons. Iedereen is enthousiast en steekt er veel 
tijd in, super om dit samen te doen!" 

Die awards, hoe pak je dat aan?
Wie verdient een award en wie niet? Dat gaat natuurlijk 
niet over meningen, maar over keiharde feiten. En gelukkig 
hebben we een zeer kundige jury om dat te beoordelen. 
De afgelopen weken kwamen ze regelmatig bij  
elkaar om de voorgedragen bedrijven te bespreken, 
informatie in te winnen en dieper op zaken in te gaan. 

Voordat de jury aan de slag kan, moeten er natuurlijk 
kandidaten zijn. Daar is de voordrachtcommissie voor. 
Deze dwarsdoorsnede van het Apeldoornse bedrijfs-
leven selecteert per categorie een aantal bedrijven  
die uitgebreid wordt besproken en beoordeeld.  
Ook zijn er via social media massaal tips gegeven,  
die de voordrachtcommissie allemaal bekeken heeft. 
Hieruit stellen ze een longlist samen. De bedrijven op 
deze longlist krijgen het verzoek om informatie aan  
te leveren voor in het juryboek. Met dit boek gaat  
de jury aan de slag. 

De voordrachtcommissie

op ontdekking in apeldoorn

 DE VOORDRACHTCOMMISSIE BESTAAT UIT:
Hans Berkhof VeHaPe Advies
Frank Boekema  Uitgeverĳ Stedendriehoek
Wendy Blom  SoBlom secretariaat
Suzanne Welbergen  Gemeente Apeldoorn
Peter Nieland Nieland consultancy

 
Joey Plaggenborg Rabobank Apeldoorn en omgeving
Natalie Jeths Gemeente Apeldoorn
Gert Wassink Wassink Bestratingen
Henry van Hattem Vedra Tax & Finance
Fred Brouwer Mulder Connect

Angelique Hommes (voorzitter)
Nysingh

Jaap Fluit
Bredenoord

Ronald Dros
DROS schoonmaakdiensten

Maggie Feng
Wittenborg University

Carla Maessen
Accres

Hieruit zijn alle genomineerden voortgekomen. De jury 
bezocht vervolgens al deze bedrijven. Hierop volgde 
een check op basis van de beschikbare financiële  
en juridische informatie. En op een aantal vooraf 
vastgestelde criteria: resultaat, stabiliteit, innovatie, 
duurzaamheid, personeelsbeleid, samenwerkingen, 

bijdrage aan Apeldoorn, toekomstbestendigheid en 
onderscheidend vermogen. Best een flinke klus dus!

DE JURY
De jury bestaat uit vijf leden, afkomstig van zeer 
verschillende bedrijven en instellingen uit Apeldoorn. 

Hoe selecteren jullie de bedrijven? 
“We zijn begonnen met een ‘longlist’ van bedrijven per 
categorie die geschikt zouden kunnen zijn. Daarnaast 
kregen we allerlei tips van het Apeldoornse publiek  
via social media. We keken dan naar allerlei aspecten.  
Welk bedrijf doet iets extra’s? Wat betekenen ze voor 
Apeldoorn en het bedrijfsleven? Hoe onderscheiden ze 
zich en zijn ze bijvoorbeeld maatschappelijk betrokken? 
Die lijst met bedrijven lieten we een poosje op ons 
inwerken en filterden we uiteindelijk tot een shortlist van 
8 tot 10 bedrijven per categorie. Zij zijn voorgedragen.” 

Wat maakt zo’n Award Night de moeite waard? 
“Apeldoorn is een van de grotere steden van Nederland. 
Uniek, met een rijk bedrijfsleven. Toch valt er voor 
ondernemers nog heel veel moois te ontdekken en te 
leren, bij én van elkaar. Goed voorbeeld doet volgen. 
We zijn bescheiden, maar stiekem vinden ondernemers 
het een grote waardering om toch op het podium  
te staan. Deze Awards zijn een schitterende 
gelegenheid om dit moois in de spotlight te zetten. 
Noem het een soort ontdekkingsreis binnen het 
Apeldoornse bedrijfsleven.”
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emotion-energie
Mensen bij Emotion hebben één ding gemeen. Energie. We willen 
elke dag een beetje beter worden, houden van het vak, werken hard 
én hebben natuurlijk ook genoeg lol. Dat leidt altijd tot het beste 
resultaat, geloven wij. Als jij dat ook gelooft, kun je bij ons bureau 
voor merk, content en activatie mooie avonturen beleven. 

Voel je een klik?
emotion.nl/energie

www.nysingh.nl

Uw partner in 
business
Nysingh wijst u de weg

U wilt natuurlijk vooruit

Investeren, innoveren en snel schakelen. U wilt als  

ondernemer vooruit. Stilstaan is achteruitgaan. Nysingh 

begrijpt dat. Daarom bieden wij op juridisch gebied 

snelle, duidelijke en praktische oplossingen voor u 

als ondernemer. Of het nu gaat om samenwerking, 

financiering, contracten, privacy, aansprakelijkheid, 

overnames of familiebedrijven, de advocaten en 

notarissen van Nysingh zijn thuis in franchise en hebben 

de expertise in huis om al uw vragen te beantwoorden.

Nysingh heeft jaren lange ervaring als partner in  

business van verschillende ondernemingen. Wij weten 

wat er speelt en begrijpen welke keuzes u als onder-

nemer dagelijks moet maken. Wij bundelen graag onze 

kennis, om u vervolgens te voorzien van duidelijke en 

pragmatische adviezen. Niet alleen voor de vragen van 

vandaag, maar ook voor de uitdagingen van morgen.

Persoonlijk contact met een 
advocaat, notaris of mediator?  
Scan de QR code.

Nysingh_Advertentie_Franchise_126x190.indd   1Nysingh_Advertentie_Franchise_126x190.indd   1 25/08/2022   15:1725/08/2022   15:17
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Apeldoorn in cijfers!
Apeldoorn heeft een gezond ondernemersklimaat. En dat is te zien. 

Zeker als je de cijfers zo eens op een rijtje zet...

 15.310 
bedrijfsvestigingen

 11.000  
eenmanszaken

570 hectare 
bedrijventerrein

2 kenniscentra
Centre Of Excellence 

en NewTechPark

1.207
hotelkamers

winkels in 
het centrum

293.000 m²  316
winkelverkoop

oppervlakte

340
cafés en 

restaurants

Apeldoorn telt

103.950 arbeidsplaatsen

en heeft

5 topsectoren

10.010

 Maak- 
industrie

 

18.250

Zorg-
sector

7.270

ICT en 
media

4.000

Vrijetijds-
sector

6.540

Transport 
en logistiek

Cultuur ontroert, prikkelt, vernieuwt, ontregelt, vermaakt en 
bovenal: cultuur verbindt. Voor bedrijven draagt het bij aan  
een aantrekkelijk vestigingsklimaat en voor de bewoners van 
Apeldoorn zorgt het voor een prettige woonomgeving.
 

Door Koperen Kees bij Orpheus te worden en dit actief uit te dragen zorgen we 
samen voor een sterke stad en een aantrekkelijke regio. Koperen Kees verbindt 
cultuur en de inwoners van Apeldoorn. Naast de reguliere programmering heeft 
Orpheus bijzondere eigen producties en projecten met een hoge maatschappelijke 
waarde. Projecten gericht op het inclusiever en diverser maken van theater, 
cultuur, educatie of talentontwikkeling. Deze projecten worden mede mogelijk 
gemaakt door onze Koperen Kees-leden. Zo maken we samen cultuur nog mooier 
en bovenal bereikbaar voor iedereen.
 
Meer informatie of direct Koperen Kees worden? Orpheus.nl/partnerpodium

Koperen kees: waar 
theater en bedrijfs-
leven cultuur en stad 
met elkaar verbinden
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Een nieuw hoofdstuk 
voor de Apeldoorn 
Business Awards 
In 2015 besloten Mike van Woudenberg en Marc Ankersmid dat Apeldoorn een beter 

business event verdiende. Beiden hadden in het verleden als jurylid meegewerkt  

aan een uitverkiezing voor Apeldoornse bedrijven in verschillende categorieën.  

Ondanks flink wat effort van de gemeente Apeldoorn, de leden van de jury en enkele 

partners, was dit absoluut niet het event dat het zou moeten zijn. Een gemiste kans.  

Met de gemeente Apeldoorn en Rabobank als founding partners werden de eerste 

globale plannen gesmeed met als doelstellingen trots en verbinding van het lokale 

bedrijfsleven. De Apeldoorn Business Awards waren een feit. Dit jaar vindt de 5e editie 

plaats. Na deze editie doen Mike en Marc een stapje terug en staat er een fonkelnieuw 

bestuur klaar voor een nieuw hoofdstuk van de Apeldoorn Business Awards.  

Want, we zijn nog lang niet klaar.  

kant van Apeldoorn natuurlijk heel goed en heeft  
een prachtig netwerk. Na deze editie haakt er nog 
een jonge ondernemer aan, maar die maken we  
later bekend." 

Mike: "Voor organisatie van de verkiezing en de Award 
Night hebben we Tim Koldenhof en zijn bedrijf in de 
hand genomen, dus ook dat zit wel goed. Maar naast 
de kwaliteiten van alle nieuwe organisatoren hebben 
we ook zeker gezocht naar mensen waar je plezier 
mee kunt hebben, want lol is de basis van de  
Business Awards. Zo is het bij ons ook begonnen." 

Karen Hop is directeur-bestuurder van de  
Klup en met haar eigen bedrijf Goed Werk  
maakt ze ondernemers socialer en sociale 
organisaties ondernemender.   
“Ik ken Mike en Marc uit de tijd dat ze beiden 
vrijwilliger waren als jongerencoach bij Hfftig en ik 
daar projectleider was. Ze hebben me gevraagd om 
de Business Awards nog meer een maatschappelijk 
gezicht te geven met aandacht voor zaken als 
inclusiviteit en duurzaamheid. Dat zijn onderwerpen 
die me zeer aan het hart gaan. Ik heb er zin in om met 
z’n allen weer uit de schulp te treden na twee nare 
coronajaren! Ik verwacht dan ook een mooi feest met 
prachtige Apeldoornse bedrijven en organisaties op 
het podium. Dit jaar kijken we vooral goed mee als 
nieuwe bestuursleden, zodat we volgend jaar actief 
onze rol op kunnen pakken.”

Een plan op een bierviltje 
“Nadat we in 2015 in de jury zaten van het toenmalige 
business event kwamen we tijdens een etentje met  
de hele jury en flink wat wijn tot de conclusie dat we 
het basisidee om bedrijven een podium te geven heel 
gaaf vonden, maar dat de uitvoering van het event 
nogal te wensen overliet. We hadden overigens 
onderling wel gigantisch veel lol. Er waren drie opties: 
gewoon zo doorgaan en niet zeuren, helemaal 
stoppen als jury of het zelf gaan doen", vertelt Mike. 

“We waren het er over eens dat het zo niet verder  
kon en dat het anders moest. Maar na het etentje  
en alle goede voornemens bleef het stil", stelt Mike. 
“Tsja, en toen stond Mike ineens bij me voor de deur 
en hij stelde dat wij dit samen maar moesten gaan 
doen", vertelt Marc. “Ok dan, als jij gaat, ga ik met 
je mee en het eerste plannetje, voor wat later de 
Apeldoorn Business Awards zou worden, schreven  
we letterlijk op de achterkant van een bierviltje.  
Ook richtten we een bestuur op met Astrid Vosselman 
- Stoeltie (Brasserie & Wijnbar Martins) en Berry Albers 
(Thoma Post Hypotheken). 

We vonden dat we trots moeten zijn op Apeldoorn  
en al die mooie bedrijven die we hebben in onze stad. 
Er is best veel kritiek op van alles, maar de Business 
Awards is positief. We geven mooie bedrijven een 
podium en we brengen mensen bij elkaar."

Hele slechte acteurs  
Met de enthousiaste steun van de gemeente Apeldoorn 
en Rabobank kon de eerste editie beginnen en voor 
de aankondiging hadden Mike en Marc bedacht  
een heel professioneel filmpje op te nemen. Er werd  
zelfs een script gemaakt waarmee de aftrap van de 
Business Awards werd aangekondigd. Er kon niet  
veel meer misgaan. “Er kwamen geloof ik meerdere 
vuilniswagens door het beeld gereden, op het 
moment suprême waren er zes tuinmannen met 
bladblazers in de weer en had een hitsige kolonie 
duiven onze filmset als locatie gekozen", haalt Marc 
lachend herinneringen op. Daarnaast bleken de 

acteerprestaties van de beide heren ook niet zo  
heel geweldig.  
 
“Marc had een script gemaakt, maar we bleken 
absoluut niet in staat onze tekst serieus in de camera 
te vertellen. Na een poging of 20 was ik er klaar mee 
en riep: dit wordt niet beter, donder het er zo maar 
op", vult Mike aan. Het knullige filmpje werd op social 
media gezet en werd in een paar dagen meer dan 
25.000 keer bekeken. Er volgden vijf mooie edities 
met uitverkochte Award Nights vol met trotse 
ondernemers en blije bezoekers.       

Waarom stoppen jullie? 
Mike: "Marc en ik houden er allebei van om nieuwe 
dingen op te zetten. Nu het event goed staat, is het 
voor ons tijd om afscheid te nemen en het over te 
dragen. Daarnaast vinden wij het verstandig dat na 
een aantal jaar nieuwe mensen met nieuwe ideeën 
verder gaan. Dat is goed voor de Business Awards,  
zo blijft het fris."   

Marc: "We wilden wel zeker weten dat het event  
goed door kan zonder ons en daarom hebben we  
een hele goede club mensen bij elkaar gezocht om  
de toekomst veilig te stellen. Met Karen hebben  
we iemand die oog heeft voor de sociale kant en 
duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Rob kennen 
we als een hele slimme, jonge ondernemer die vol zit 
met originele ideeën en bovendien ervaring heeft met 
organiseren van events. Reinou kent de bestuurlijke 

“Ik vind het gaaf dat ondernemend Apeldoorn in het zonnetje gezet 
wordt en er een mooie avond voor ze wordt georganiseerd.”

Reinou de Haan
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Reinou de Haan is merkleider bij VisitVeluwe en  
was daarvoor jarenlang hoofd economische zaken 
bij de gemeente Apeldoorn.   
“Ik vind het gaaf dat ondernemend Apeldoorn in het 
zonnetje gezet wordt en er een mooie avond voor  
ze wordt georganiseerd. Daar help ik graag aan mee! 
Ik hoop mijn kennis en netwerk van de afgelopen 
jaren in te zetten. Dat kunnen de contacten met het 
bedrijfsleven of gemeente Apeldoorn zijn, maar ik 
help natuurlijk ook graag mee met het organiseren 
van de Award Night.” 
 
Rob Beemer is ondernemer. Met Creditpartners  
en Incassonet helpt hij bedrijven met het 
optimaliseren van hun debiteurenbeheer en 
verbeteren van hun cashflow. 
“Een tijdje geleden had ik het met Marc over de 
Business Awards en kreeg een enorm enthousiast 

verhaal te horen. Ik heb in het verleden in Barneveld 
ook meegewerkt aan een dergelijk event en dat vond 
ik altijd heel tof om te doen. Eenmaal thuisgekomen 
stuurde ik Marc een berichtje, als je ooit nog eens 
iemand zoekt... Zo gaaf om nu als bestuurslid mee  
te mogen helpen bij de Apeldoorn Business Awards. 
Een schitterend initiatief waar ik samen met Reinou, 
Karen, de jury en alle andere betrokkenen de 
komende jaren veel positieve energie in ga steken.”

Gaan we Mike en Marc nog terugzien bij de 
Apeldoorn Business Awards? 
Mike: "Marc en ik zijn natuurlijk niet van de aardbodem 
verdwenen, we blijven gewoon beschikbaar om het 
nieuwe bestuur en de jury op de achtergrond te 
helpen. Want eigenlijk vinden we de Business Awards 
nog steeds te leuk om helemaal afscheid te nemen. 
En we hebben elkaar plechtig beloofd dat we ooit 

samen weer iets nieuws op gaan zetten. Geen idee 
wat, maar jullie zijn nog niet van ons af."
Marc: "Als Mike weer voor de deur staat met een of 
ander vaag idee, zullen we vast weer een plan op een 
bierviltje maken en dan gaan we gewoon."
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Genomineerden 2022
Wie maakt er kans op een Apeldoorn Business Award?  

Maak in een notendop kennis met alle kandidaten. Tromgeroffel...!

Amante Limoncello

Albert van de Scheur

Herenboeren 
Wenumseveld

Altios Cloud Experts

Restaurant Zenith

De Weerd 
Verkeersopleidingen

Bij Amante Limoncello beloven wij jouw feestje 
net dat beetje beter te maken. Wij: Peter, 
Sander, Robin & Robin (geen grap) zijn allen  
van Apeldoornse komaf. Sinds 2019 maken wij 
een fruitige limoncello en tegenwoordig ook 
arancello. We werken met biologische citroenen 
& sinaasappels om zo het beste product neer 
te zetten.  

Albert van de Scheur is een 4e generatie  
familiebedrijf dat gespecialiseerd is in industriële 
verhuizingen door heel Europa. Die kunnen 
bestaan uit hijswerkzaamheden, machinetransport, 
machineopslag en het complete project-
management. Met onze vorig jaar geplaatste 
zonnepanelen en veelal elektrische kranen  
willen wij bijdragen aan duurzaamheid waar  
dat kan binnen de sector.

Lokaal duurzaam voedsel produceren, en 
daarnaast werken aan herstel van natuur,  
bodem en biodiversiteit. Dát is waar we ons 
sterk voor maken, als coöperatie van 235 
gezinnen. We verbouwen, met hulp van twee 
professionele boeren, meer dan 50 soorten 
groenten, hebben een fruitboomgaard, bloemen, 
eigen legkippen, varkens en runderen. 

Altios Cloud Experts, een jong en eigenzinnig 
ICT en telecombedrijf gevestigd op 
Bedrijvenpark Apeldoorn Noord. Samen met 
onze enthousiaste en getalenteerde experts, 
ontzorgen we diverse organisaties op het 
gebied van ICT en telefonie verspreid door  
heel Nederland.

Restaurant Zenith laat precies zien waar wij 
voor staan. Een heerlijke avond uit met kwaliteit 
producten. Overheerlijke gerechten en wijnen. 
Een zaak wat swingt maar ook zeer zeker kennis 
bevat. Waar het moeten mogen is geworden,  
en waar discipline en hard werken wordt 
vertaald in liefde en vanzelfsprekendheid.

Al 60 jaar bieden wij theorie- en praktijk-
opleidingen aan voor alle rijopleidingen  
die er zijn (m.u.v. de bus). Ook trainingen  
zoals rijvaardigheid, rijangst en dodehoek-
trainingen verzorgen wij elke dag met plezier.  
Van weggebruikers betere bestuurders maken, 
dat is waar wij voor gaan. Daarnaast zijn wij 
opleider voor de transportprofessionals. 

Groothandel en Dienstverlening

Starters
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Break Away / Cuber 
Outdoor Suites Veluwe

Wolfswinkel 
Groentechniek

SIZZLES AT THE PARK: 
SIP-DINE-CHILL  

Autobedrijf Boks

Klein Berlijn

Outsole

Cuber Suites combineert ongerepte natuur met 
de vrijheid van een vakantiehuis en de service 
van een design hotel. Met de innovatieve 
Cuber app regel je hele verblijf en ontvang  
je tailor made tips van je eigen lokale gids. 
Je high-end hideout voor een verrijkend avontuur.

Wolfswinkel Groentechniek is een online  
en retail leverancier voor tuin- en outdoor- 
producten. 96 jaar geleden begon onze oma 
dit bedrijf, dat van generatie tot generatie  
over is gegaan. Binnen ons bedrijf staan  
de klant, onze medewerkers, innovatie en 
duurzaamheid centraal. We zijn bijzonder 
trots op onze nominatie!
 

SIP, DINE en CHILL zijn onlosmakelijk met ons 
en onze ruimtes verbonden. Ruimtes met een 
eigen sfeer, voor elk moment van de dag.  
We zijn de plek waar je je dag begint met koffie, 
culinair verrast wordt of gezellig samen borrelt. 
Die sfeer, dat gevoel: dat is Sizzles at the Park.

Autobedrijf Boks is al meer dan 35 jaar het 
juiste adres voor nieuwe en gebruikte auto’s. 
Het Apeldoorns autobedrijf, dat is aangesloten 
bij de BOVAG, heeft een ruime selectie aan 
gebruikte auto’s van vrijwel alle merken op 
voorraad en kan alle merken en modellen 
nieuw leveren.

Klein Berlijn is een restaurant zonder menukaart. 
We serveren een 4, 5, 6 of 7 gangen chef’smenu 
en verrassen je graag met heerlijke gerechten, 
goede wijnen en gastvrije bediening.  
Je kunt voor lunch en borrel terecht in De Lobby 
en probeer eens een potje Jeu de Boules in 
Klein Parijs.

Van de meest exclusieve Air Max 1 tot vintage 
paartjes voor in de vitrine. Outsole is naast 
collectible sneakers dé webshop voor alles  
wat je als sneakerliefhebber nodig hebt.  
We versturen wereldwijd, maar je bent voor 
sneakeradvies en koffie meer dan welkom  
bij ons in Apeldoorn. Door sneakerheads,  
voor sneakerheads.

Detailhandel

Toerisme en Horeca

Stemmen?
 APELDOORNBUSINESSAWARDS.NL/STEMMEN 



Centraal Beheer Zakelijk feliciteert alle genomineerden. 
Veel succes met aftellen tot de Award Night!

Wist je dat Orpheus ook dé 
plek is voor jouw kerstevent?

congrescentrumorpheus.nl

Doet uw
bedrijf 

ook mee?
Wensen op tafel leggen met de argumenten
daarvoor, belangen behartigen, invloed
uitoefenen, een vuist maken naar overheden en
instanties en dé stem zijn van het Apeldoornse
bedrijfsleven. Dat is wat we met onze
Bedrijvenkring Apeldoorn doen. Waarom? Omdat
we het ondernemersklimaat in Apeldoorn verder
willen verbeteren. En de kansen die er in
Apeldoorn liggen beter willen benutten.

wij
werken
goed
samen

 APELDOORNBUSINESSAWARDS.NL/STEMMEN 
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BBA Pumps

Orpheus

De Bruin Process 
Equipment 

Coöperatie deA

Sportunity

NewTechPark: ontdekken, 
innoveren & leren

BBA Pumps is, als familiebedrijf, al bijna 70 jaar 
trotse bouwer van innovatieve en kwalitatief 
duurzame pompsystemen voor de wereldmarkt. 
Deze leveren maximale prestaties tegen minimale 
kosten, wat naadloos aansluit bij onze “lowest 
cost of ownership” filosofie. Als toegewijd team 
zijn we continue bezig met verbeteringen van 
product en proces.

Orpheus is het grootste culturele podium van 
Apeldoorn en de wijde regio. Orpheus presenteert 
een groot assortiment aan theater en muziek 
voor een breed en divers publiek uit Apeldoorn 
en omstreken. Het theater biedt een gastvrij 
podium aan creatieve initiatieven van binnen  
en buiten de stad. Daardoor is Orpheus een 
belangrijke culturele ontmoetingsplek. Ook 
verwelkomt Orpheus zakelijke evenementen.

De Bruin Process Equipment is specialist in 
procestanks en -ketels. De gehele ontwikkeling 
en realisatie, van engineering tot service/
onderhoud, houdt De Bruin in eigen hand. 
G2 Energy: warmte. En toch onafhankelijk  
van een aansluiting op het stroomnet.  
Het zonlichtsysteem met zonnecollectoren helpt 
om flink te besparen op de energiekosten.

deA, duurzame energiecoöperatie Apeldoorn. 
Duurzame energie die we zelf en samen 
opwekken, waar we zelf zeggenschap over 
hebben, en die betaalbaar is. Daar doen we  
het voor. Samen werken we ook aan energie-
besparing. Want energie die je bespaart,  
hoef je niet op te wekken. Zo werken we aan 
een duurzame toekomst. We wachten niet af. 
Apeldoorn fossielvrij maken, doen we nu! 

Sportunity is een digitaal sportmarketingbureau 
uit Apeldoorn die door middel van de 
ontwikkeling van apps en platformen sporters 
probeert te verbinden over de hele wereld.  
“Our mission is to connect people who  
love sports.” Momenteel heeft Sportunity  
al 3.000.000 mensen in zo’n 30 landen in 
beweging gebracht en verbonden.

Genomineerden 2022
Industrie en Technologie

Vervolg

Maatschappelijke organisaties

We vinden jouw mening belangrijk. Dus hebben we ook een echte Publieksprijs!  
Wie verdient er volgens jou een Apeldoorn Business Award? Breng je stem uit op de website.

Stemmen?
 APELDOORNBUSINESSAWARDS.NL/STEMMEN 

Binnen NewTechPark werkt het bedrijfsleven, 
onderwijs en overheid samen om talenten 
vanuit onderwijs, vakmensen en zij-instromers 
te inspireren zich een leven lang te ontwikkelen 
in de techniek. Met als focus samen ontdekken 
en innoveren binnen de kansrijke techniek.
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Citymarketing is 
meer dan een slogan 
Dat Apeldoorn zich in de markt wil zetten als de 'royale en groene 

hoofdstad van de Veluwe', kunnen de meeste Apeldoornse ondernemers 

wel onderschrijven. Maar hoe geef je hier inhoud aan? Claudi Groot 

Koerkamp, directeur-bestuurder van Apeldoorn Partners, zou graag zien 

dat er één samenhangend plan komt voor wonen, werken en vrije tijd. 

Het is nu bijna twee jaar geleden dat Groot Koerkamp 
de overstap van MarketingOost naar Apeldoorn Partners 
maakte. Ze kreeg de opdracht mee om Apeldoorn beter 
te positioneren en pakte deze klus vol overtuiging met 
beide handen aan. "Apeldoorn heeft veel te bieden", zegt 
Groot Koerkamp. "Er is veel ondernemerschap en er 
worden mooie activiteiten georganiseerd." Wel kwam ze 
er al snel achter dat de stad voor een grote opgave staat. 

Apeldoorn heeft een hoog percentage oudere inwoners 
en trekt weinig jonge mensen aan. Groot Koerkamp: 
"We hebben een heerlijke stad, maar het voorzieningen-
niveau in de binnenstad mag aantrekkelijker voor 
jongeren. Dit zal ook een positief effect hebben op het 
vestigingsklimaat van Apeldoorn." 

Communicerende vaten 
Daarmee komt Groot Koerkamp terecht bij de kern  
van haar visie op de stad. "We moeten de ontwikkeling 
van Apeldoorn op een integrale manier aanpakken", 
betoogt Groot Koerkamp. "Wonen, werken en vrije tijd 
zijn communicerende vaten. Het hangt allemaal met 
elkaar samen. Jonge mensen komen naar deze stad  
als er banen zijn en als er wat te beleven is. Andersom 
werkt het ook. Het vestigingsklimaat zal zich meer gaan 
ontwikkelen als er meer jonge mensen naar Apeldoorn 
komen." Het positioneren van de stad gaat volgens 
Groot Koerkamp dan ook veel verder dan het bedenken 
van een pakkende slogan en het plakken van posters. 
"We hebben een samenhangend plan nodig. Een plan dat 
antwoord geeft op vragen als ‘welke mensen willen we 
aantrekken?', 'wat voor type woningen zijn hiervoor 
nodig?', 'welke werkplekken zijn interessant voor deze 
mensen?' en 'hoe maken we de openbare ruimte en het 
voorzieningenniveau aantrekkelijk voor deze groep?'. "

Vestigingsklimaat
In de (nabije) toekomst heeft Apeldoorn Partners 
daarom de ambitie zich ook te richten op het 
vestigingsklimaat van Apeldoorn. "Door Apeldoorn  
te positioneren als sterke stad op de domeinen 
duurzaamheid en veiligheid, willen we een magneet-
functie realiseren voor bedrijven en congressen in  
deze sectoren. Het zou mooi zijn als we dit verhaal 
meer inhoud kunnen geven en de Apeldoornse 

ondernemers samen hetzelfde verhaal vertellen."
Groot Koerkamp beseft zich dat dit een ambitieus streven 
is, maar heeft het idee dat veel ondernemers hier met 
smart op zitten te wachten. "Met het opstarten van een 
strategisch netwerk heeft de gemeente Apeldoorn 
onlangs een mooie eerste stap gezet. Samen met dat 
netwerk kunnen we aan de slag gaan met het integrale 
plan voor wonen, werken en vrije tijd om jong talent 

aan te trekken. Apeldoorn heeft enorm veel potentie, 
maar we moeten wel stappen zetten om het vestigings- 
klimaat te verbeteren en jongere doelgroepen aan  
te trekken. Daarmee houden we de stad vitaal en 
toekomstbestendig."

“Ik wens voor Apeldoorn dat overheid, onderwijs,  
bedrijfsleven en maatschappelijke partners samen hetzelfde  
verhaal vertellen en een gezamenlijke ambitie na streven”

Claudi Groot Koerkamp

Apeldoorn Partners: 
de citymarketing-
organisatie voor 
Apeldoorn
Apeldoorn Partners vermarkt en ontwikkelt 
Apeldoorn als ‘royale en groene hoofdstad  
van de Veluwe’ voor bewoners, bezoekers, 
bedrijven en congressen. Ons doel is de  
lokale economie van Apeldoorn versterken. 
Dat doen wij door middel van stadsmarketing, 
branding en smart data, gastheerschap en 
evenementen, congresacquisitie, aanbod-
ontwikkeling voor het buitengebied en 
gebiedsontwikkeling in de binnenstad.  
 
Apeldoorn Partners is op 1 januari 2022 
ontstaan als een fusie van Toeristisch Platform 
Apeldoorn, Congresstad Apeldoorn en 
Apeldoorn Marketing.

www.apeldoornpartners.nl 
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Centraal Beheer 
verbindt Apeldoornse 
ondernemers
Als één van de grootste werkgevers in de regio draagt Centraal Beheer bedrijven 

in en rondom Apeldoorn een warm hart toe. Dus heeft het bedrijf toegezegd 

in elk geval 3 jaar premium partner te zijn van de Apeldoorn Business Awards. 

Jack Hommel, directeur Bedrijven bij Centraal Beheer: “We willen ondernemers 

met elkaar verbinden en vooruithelpen en dat is precies wat we doen met de 

Apeldoorn Business Awards.”

zetten. “Die ontbreekt nu nog”, zegt 
Jack. “Er zijn nu veel losse initiatieven, 
die niet altijd gericht zijn op hetzelfde. 
Door samen helder te krijgen waar  

 
we willen staan over vijf of tien jaar, 
kunnen we daarop sturen met een 
gemeenschappelijke agenda.  
Daar kunnen we als grote werkgever  
en premium partner van Apeldoorn 
Business Awards een mooie rol in spelen.”

Centraal Beheer speelt al jaren een 
actieve rol in het Apeldoornse netwerk 
van bedrijven. En vooral in het 
verstevigen en verder uitbouwen van 
dat netwerk. Jack: “We zijn zes jaar 
geleden partner geworden van de 
businessclub van volleybalvereniging 
Dynamo. Deze telt inmiddels 150 leden. 
We zijn lid van VNO-NCW, zijn verbonden 
aan de Cleantech Regio én stellen onze 
locatie ter beschikking voor allerlei 
businessevenementen. Verder is op onze 
campus Lab55 gevestigd: ons innovatie-
centrum waar nieuwe ondernemers  
hun bedrijf kunnen opstarten. Allemaal 
bedoeld om ondernemers te verbinden.”

Premium partner
Dat sluit natuurlijk naadloos aan bij  
waar Apeldoorn Business Awards  
zich sterk voor maakt. En met deze 
gemeenschappelijke ambities was het 
niet meer dan logisch dat Centraal 
Beheer zich in 2019 aansloot als derde 
premium partner, naast gemeente 
Apeldoorn en Rabobank. Jack:  
“Vooral de inhoudelijke component  
van het evenement spreekt mij aan.  
Per categorie worden bedrijven 
beoordeeld op diverse criteria en dat 
verbetert de kwaliteit van het onder-
nemerschap. Dat sluit ook mooi aan  
bij ons eigen opleidingsprogramma 
Groeiversneller. Deze hebben we 
ontwikkeld met Port4Growth.  
Hiermee dragen we actief bij aan de 
groei van ondernemers. We hebben  
het dus naast verbinden, ook vooral  
over vooruithelpen.”

Sterke pluspunten
Kijkend naar het Apeldoornse bedrijfs-
leven merkt Jack twee belangrijke 
pluspunten op: “Er is binnen Apeldoorn 
een enorme diversiteit aan mooie MKB- 
bedrijven. En dat is belangrijk, want het 
MKB is een belangrijke banenmotor.  
Hoe groter het MKB, hoe beter de 
werkgelegenheid. Een tweede pluspunt 
is de sterke verbintenis tussen overheid, 
bedrijven en onderwijs. Met name die 
onderwijscomponent is belangrijk om 
het bedrijfsleven toekomstbestendiger 
te maken. We staan aan het begin  
van veel belangrijke transities op het 
gebied van bijvoorbeeld energie en 

digitalisering. Daar hebben we elkaar  
bij nodig en zéker het onderwijs,  
dat natuurlijk de volgende generatie 
ondernemers aflevert.”

Gezamenlijke visie
Naast het stimuleren van ondernemer-
schap, moet er volgens Jack ook vooral 
aandacht uitgaan naar het creëren van 
een gezamenlijke visie, waar alle partijen 
met elkaar de schouders onder kunnen 

Feestelijke avond
De Apeldoorn Business Awards zijn een 
serieuze zaak. Toch wil Jack ook vooral 
de gezelligheid en de goede sfeer van 
het event benadrukken: “Het is natuurlijk 
ook gewoon een heel mooi event,  
dat Apeldoornse bedrijven écht in het 
zonnetje zet. Dat sluit heel mooi aan met 
hoe wij het werken op onze campus 
zien: we zijn bloedserieus en werken 
keihard, maar we hebben ook gewoon 
veel lol met elkaar. Door corona is dit 
pas het tweede jaar dat we actief 
meedoen met de Apeldoorn Business 
Awards en dus kijken we er erg naar  
uit om elkaar weer te treffen op deze 
feestelijke avond.”

“Er is binnen Apeldoorn een enorme  
diversiteit aan mooie MKB-bedrijven.”

Jack Hommel

De Starters Award wordt 
mogelijk gemaakt door:
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Ondernemen055 is altijd volop in ontwikkeling.  
Zelf ontdekken hoe Ondernemen055 zakelijk  
Apeldoorn verbindt en faciliteert? 

Hoe het de stem van de ondernemer  
en het bedrijfsleven versterkt? 
Wees welkom op ondernemen055.nl. 

Want samen maken we Apeldoorn.

1.  Eenvoudig up-to-date via ondernemen055.nl 
en socials

2. Alle info op één plek verzameld

3.  Jouw label, jouw content.  
Zet je bedrijf op de kaart!

4.  Meer bereik met jouw eigen berichten  
en activiteiten

5.  Aanvulling of wensen?  
Ondernemen055 ontwikkelt zich door jou! 
ondernemen055.nl

Zo werkt het

Join the club 

Apeldoorn. 
Stad met een dynamisch 
ondernemersklimaat. 

Apeldoorn, stad met een dynamisch ondernemersklimaat. Een stad met een 
kleurrijk palet van bedrijvigheid. Elk bedrijf en elke ondernemer als onmisbare 
schakel in één netwerk. Want als we het samen doen, staan we sterker.  
En hoe sterker we staan, hoe kansrijker en succesvoller onze lokale economie.
 
Samen sterk ondernemen vraagt om een verbindende factor, Ondernemen055.
Het platform dat verbindt. Het platform dat ondernemers samenbrengt.  
Ondernemers van Apeldoorn onder elkaar. Om elkaar te informeren, te betrekken  
en te inspireren. En dat leidt tot nieuwe perspectieven. Ondernemen055,  
een faciliterend label dat 100% van, voor én door jou is.

Benieuwd welke Apeldoornse IT-bedrijven er zijn of hoe groot de vrijetijdssector 
is? Of laten zien welke expertise jóúw bedrijf heeft? Met de bedrijvenindex op 
ondernemen055.nl vind je elkaar én zet je jouw eigen business op de kaart. 

Iedere Apeldoornse ondernemer, groot of klein, lokaal of internationaal, met of 
zonder personeel, mag zijn plek claimen in de bedrijvenindex. Met een eigen 
bedrijfspagina vergroot je jouw exposure. Laat zien in welke branche je werkt en 
welke doelgroepen bij jou terecht kunnen. Bundel krachten en vergroot je netwerk!

Aanmelden 
Jouw business ook in  
de bedrijvenindex?  
Stuur het gemakkelijk in  
via ondernemen055.nl.

Online 
bedrijvenindex 

op ondernemen055.nl
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Waarom?



Makelaar, het mooiste vak dat er is! Onze makelaars 
werken met en voor mensen met een pand als 
verbinding. Geen pand, mens of bedrijf is hetzelfde, 
dát maakt iedere dag weer tot een uitdaging!  
Elk succes geeft ons voldoening, zowel groot als 
klein in omvang of omzet. 

Onze gecertificeerde bedrijfsmakelaars kennen de 
vastgoedmarkt in de regio's Apeldoorn, Deventer en 
Zwolle als geen ander! Of het nu gaat om de verhuur, 
aanhuur, verkoop of aankoop. Een bedrijfshal van 
10.000 m² of een winkel van 50 m². Een kantoorpand 
in het centrum of een bouwkavel dichtbij uitvalswegen. 
 
Wij zijn een full-service kantoor. Hierdoor zijn wij in 
staat op alle facetten van de vastgoedsector onze 
opdrachtgevers van dienst te zijn. Zo zijn wij in staat  

Apeldoorn is een broedplaats voor bijzondere 
bedrijven in de regio. Grote, middelgrote maar ook 
kleine bedrijven die een speciaal product maken of een 
bijzondere dienst leveren en die een belangrijke speler 
zijn op de (internationale) markt. Apeldoorn kent veel 
van die bedrijven, en de BKA is daar trots op! Wij zijn 
dan ook zeer verheugd dat ook dit jaar een aantal van 
onze leden genomineerd is voor de Apeldoorn 
Business Awards.

De BKA is dé ondernemersvereniging die opkomt voor 
de belangen van ondernemend Apeldoorn. En wij zijn 
met een aantal leuke projecten bezig. Zo verschijnt  
dit jaar de tweede editie van het boek 'Made in 
Apeldoorn'. Deze editie telt ruim 200 exporterende 
bedrijven en is daarmee een keer zo dik als de eerste 
editie die in 2018 uitkwam.

In Apeldoorn Zuid zijn we bezig met het project  
om de organisatiegraad te verhogen. Doel van het  
project is om het aantal leden te laten toenemen en  
de betrokkenheid van bestaande leden te vergroten. 
De verwachting is dat op termijn daardoor meer projecten 
worden gerealiseerd onder andere op gebied van 
uitstraling van het bedrijventerrein (biodiversiteit), 
energie, infrastructuur, veiligheid en onderwijs.

Naast deze projecten hebben wij doorlopend en 
intensief contact met de gemeente Apeldoorn.  
Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau.  
Uiteraard organiseren wij ook netwerkmomenten voor 
onze leden of sluiten aan bij bestaande evenementen. 
Kijk eens op onze website en word ook lid.  
 
Want samen staan we sterk!

De Bedrijvenkring Apeldoorn 
is trotse partner van de 
Apeldoorn Business Awards

Ronald Dros over Apeldoorn business awards

Geen zaken met makelaars, maar met mensen

Zoals je weet is ondernemen kansen zien  
én creëren. Meestal kun je het prima  
zelf, maar soms heb je een zetje nodig.  
Zoals van een ervaren adviseur.  
Wij zijn Vedra Tax&Finance en adviseren 
ondernemers op financieel en fiscaal  
gebied. Denk onder andere aan de  
overname van een bedrijf, de verkoop van 
jouw onderneming, vermogensplanning  
of een strategisch vraagstuk.
 
Wij zijn de trotse financieel partner van  
de Apeldoorn Business Awards! Een mooi 
initiatief waarin ambitieuze en succesvolle 
ondernemers beloond worden voor hun 
onderscheidend vermogen.
 
Ondernemer: zet hem op!  
Of je nu genomineerd bent of niet, een extra 
zetje kunnen we allemaal wel gebruiken.
 
Heb je dat zetje nodig? Bel ons gerust!
 
Henry van Hattem (henry@vedra.nu)
www.vedra.nu | 055-2002344

Ondernemer,
Zet hem op!

u een totaaloplossing te bieden: u kunt bij ons  
terecht voor expertise op het gebied van taxaties, 
financieel advies, beleggingen, gebiedsontwikkeling, 
projectontwikkeling, sale & leaseback en consultancy. 
Voor ieder onderdeel staat ons kantoor garant voor 
een hoge mate van knowhow. 
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Velen van u wisten dat misschien niet, maar Dros 
Schoonmaakdiensten in Apeldoorn staat te boek als 
één van de co-founders van de Apeldoorn Business 
Awards. Daarbij is directeur Ronald Dros al jaren één 
van de juryleden. Hij vertelt met passie over deze 
leuke bezigheid en legt uit dat het hem bovenal 
persoonlijk iets brengt. “Je leert heel veel nieuwe 
mensen kennen. Dat is erg veel waard. Ik word er 
geestelijk gezien rijker van.”

Ook is dit vrijwilligerswerk heel duidelijk een belangrijk 
aspect voor het bedrijf Dros Schoonmaakdiensten, 

vervolgt hij. “We willen als firma niet alleen 'halen'.  
We willen ook graag iets komen 'brengen'. We doen met 
heel veel liefde iets terug voor de lokale maatschappij. 
We zijn een sociaal bedrijf met nadrukkelijke Apeldoornse 
wortels.” De taak als jurylid zorgt er volgens Ronald 
ook voor dat hij een andere kijk heeft gekregen op 
ondernemerschap. “Je legt je oor eens ergens anders  
te luister. Dat is alleen maar goed voor je persoonlijke 
ontwikkeling, denk ik.”

 
Voor het marketingaspect hoeft Dros Schoonmaakdiensten 
deze werkzaamheden voor de Apeldoorn Business 
Awards misschien helemaal niet te doen. “Onze core 
business is schoonmaken en het leveren van 
schoonmaakartikelen. Daar hebben we de afgelopen 
jaren heel nadrukkelijk onze focus op gelegd. We dragen 
zo bij aan een schone werk- en woonomgeving. Dat is 

in deze gemeente en in de wijde omtrek vast wel bekend. 
Maar als er onverhoopt ondernemers zijn die eens wat 
meer willen weten over Dros Schoonmaakdiensten: 
neem gerust contact met me op!”

APELDOORN BUSINESS AWARDS 2022

Wij geloven dat onze mensen  
het verschil maken.
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Aantrekkelijk Apeldoorn 
Jeroen Joon is verder erg enthousiast 
over de plannen van de gemeente om 
de binnenstad van Apeldoorn flink te 
gaan vergroenen. “Een aantrekkelijke 
binnenstad maakt dat Apeldoorn 
aantrekkelijk is voor ondernemers én 
hun werknemers”, zegt hij. “Onderzoek 
laat dat keer op keer zien en daar gaan 
we de komende jaren dan ook flink mee 
aan de slag. Denk dan aan meer groen en 
meer ruimte voor fietsers en wandelaars 
in de binnenstad. De binnenstad wordt 
een aantrekkelijk stadspark waar 
mensen graag komen. Dat past natuurlijk 
goed bij Apeldoorn. We zijn immers de 
hoofdstad van de Veluwe”, lacht Joon.

Handen uit de 
mouwen en aan 
de slag
Apeldoorn kreeg na de gemeenteraadsverkiezingen 

in maart een nieuwe coalitie en dus een nieuw college. 

In het nieuwe college een voor veel ondernemers 

vertrouwd gezicht: Jeroen Joon, wethouder 

Economische Zaken. We vroegen hem naar de plannen 

voor de komende jaren.

balans op economisch, sociaal en 
ecologisch gebied.”

Arbeidsmarkt
Ook rondom de arbeidsmarkt zijn er 
plannen. “Iedereen merkt dat de arbeids- 
markt ontzettend krap is op dit moment”, 
zegt Joon. “Je ziet het in de horeca, 
waar ondernemers maar moeilijk hun 
dienstroosters gevuld krijgen. Maar ook 
in de sectoren zorg en welzijn en techniek 
zijn grote tekorten. Terwijl we die mensen 
ontzettend hard nodig hebben. Daarom 
is het zo belangrijk dat we, samen met 
bedrijven en het onderwijs, willen inzetten 
op instroom, om- en bijscholing. Het is 
de bedoeling om zo 1000 banen voor 
deze branches te vervullen.”

Centrum voor veiligheid en digitalisering
Een nieuwkomer in de gemeente is het 
Centrum voor Veiligheid en Digitalisering. 
Dit centrum is opgezet vanuit de 
onderwijsinstellingen Saxion, UT Twente 
en Aventus. “In dit centrum werken  
we aan een veilige digitale samenleving. 
Digitalisering heeft, zeker na corona,  
een grote vlucht genomen in onze samen- 
leving. Voor bedrijven betekent dit nieuwe 
kansen, maar ook nieuwe bedreigingen. 
Dit centrum helpt bij kennisdeling, maar 
gaat zich ook bezighouden met start ups 
en scale ups, om zo (digitale) innovaties 
te stimuleren. De samenwerking met  
het onderwijs zorgt voor een mooie 
kruisbestuiving.”

Rabobank Apeldoorn en omgeving is trots op  

de Apeldoornse ondernemers. “Het is tijd om de  

schroom af te gooien”, aldus Joey Plaggenborg, 

adviseur bedrijfsfinanciering MKB bij de bank.

Vaak nog te bescheiden
Joey is geboren en getogen in Apeldoorn 
en kent het ondernemersklimaat in  
‘zijn Apeldoorn’ goed. Hij komt bij veel 
bedrijven over de vloer en spreekt zo 
menig ondernemer. “Wat mij opvalt, is 
dat veel ondernemers heel bescheiden 
zijn over hun bedrijf en prestaties. 
Successen worden al snel weggestopt 
onder de noemer ‘doe maar gewoon’. 
Apeldoorn is gewoon een heel gave 
plek met prachtige bedrijven.  
Dat mogen we best meer uitstralen.  
De Apeldoorn Business Awards is hier 
een uitstekend podium voor", vindt 
Joey. “Het is natuurlijk niet voor niets 
dat Rabobank Apeldoorn e.o. premium 
founder van de ABA is.”

Wethouder Joon is blij dat er na twee 
jaar weer een editie van de Apeldoorn 
Business Awards is: “Het is natuurlijk 
super dat we de Apeldoornse onder-
nemers weer in het zonnetje kunnen 
zetten. Dat hebben ze wel verdiend  
na de afgelopen jaren.” Corona had op 
velen een enorme impact. De gemeente 
ondersteunde ondernemers met 
aanvullende steunpakketten, naast de 
landelijke regelingen. Joon: “Ik heb veel 
gesproken met ondernemers in deze 
periode, desnoods digitaal, en dat blijf 
ik ook doen. Er zijn momenteel weer 
nieuwe ontwikkelingen in de wereld die 
onzekerheden met zich meebrengen, 
zoals de oorlog in Oekraïne. Maar keer 

Veerkracht
Kenmerkend voor Apeldoornse onder-
nemers en bedrijven is de veerkracht die 
zij hebben laten zien tijdens coronatijd. 
“En nog steeds laten zien, want veel 
bedrijven en ondernemers ervaren tot 
op de dag van vandaag de gevolgen 
van de pandemie. Het is mooi om  
te zien dat nieuwe businessmodellen 
zijn en worden ontwikkeld en nieuwe 
samenwerkingsverbanden zijn 
aangegaan. Dit geeft aan dat het 
ondernemersklimaat prettig is in 
Apeldoorn en dat ondernemers elkaar 
ook in moeilijke tijden weten te vinden.”

Grote verscheidenheid
De grote verscheidenheid aan bedrijven 
is een ander kenmerk van ondernemend 
Apeldoorn. “Je vindt hier echt heel 
diverse bedrijven. Van lokale pareltjes tot 
bedrijven die landelijk en internationaal 

op keer valt het mij op dat ondernemers 
enorm inventief zijn.”

Brede Welvaart
Economische groei blijft natuurlijk 
belangrijk voor de gemeente, maar dat 
is zeker niet het enige. Ook andere 
onderwerpen zien we terug in de 
plannen van de gemeente, zoals het 
klimaat, biodiversiteit en gezondheid. 
Volgens de wethouder is een gezonde 
economie meer dan alleen pure 
economische groei. “Het gaat over een 
optimale kwaliteit van leven. Daarom 
staat het (economisch) beleid van nu in 
het teken van Brede Welvaart. Dat wil 
zeggen dat we constant zoeken naar 

succesvol zijn", zo vertelt Joey. “Dit zie 
je terug in de genomineerden voor de 
Apeldoorn Business Awards.  
 
Als lid van de voordrachtscommissie 
van de ABA valt het met zoveel mooie 
bedrijven niet mee om per categorie 
tien bedrijven aan de jury te presenteren. 
Maar ook dit jaar is het weer gelukt en 
is de nominatie voor de verschillende 
bedrijven volledig terecht.”

Ondernemers verder brengen
De Apeldoorn Business Awards is,  
zeker voor starters, een mooi podium 
om meer naamsbekendheid te krijgen 
en zo verder te groeien. “Maar met 
alleen meer naamsbekendheid red  
je het niet", zegt Joey. “Je moet  
blijven investeren in je bedrijf,  
waarbij duurzaamheid en circulair 
ondernemen belangrijke thema’s zijn. 

Rabobank helpt ondernemers te groeien 
door onder andere het programma 
Business Versneller waarbij je niet in, 
maar aan je bedrijf gaat werken.  

Zo houd je grip op bijvoorbeeld 
ontwikkelkansen, verlies je de lange 
termijn niet uit het oog en ga je aan  
de slag met vernieuwingsvraagstukken 
van deze tijd. Vanuit ervaringen van 
ondernemers die aan dit programma 
hebben deelgenomen, kan ik dit 
programma elke ondernemer aanraden.  
 
Natuurlijk vertel ik je hier graag  
meer over, dus bel me gerust op  
06 - 20 67 15 29. Een e-mail sturen  
naar joey.plaggenborg@rabobank.nl 
kan natuurlijk ook."

Ik wens iedereen heel veel plezier  
bij de Award Night!

Trots op 
Apeldoornse ondernemers

De Maatschappelijke 
Organisatie Award wordt 
mogelijk gemaakt door:

De Publieksprijs wordt 
mogelijk gemaakt door:



appmanschap.nl

Apps die mensen
graag gebruiken
W�  willen het leven van mensen makkel� ker, leuker en inspirerender maken. 
Dus ontwikkelen we geweldige apps voor hockeyers, fi lmfanaten, artsen, 
skiërs, festivalgangers, audiciens, wandelaars en reizigers. Iedere dag 
gebruiken honderdduizenden mensen onze apps overal ter wereld.

business awards 
diner

reserveer nu!

Krokante focaccia I kalfsmuis I 
mayonaise ras el hanout

Gebakken diamanthaas I 
stamppot snijboon I rode wijnsaus

Op donderdag 13 oktober 
worden de Apeldoorn 
Business Awards uitgereikt
in Theater Orpheus. 

Je wordt om 17.30 uur verwacht 
in het Theaterrestaurant van 
Orpheus. Deze bereik je via de 
reguliere ingang.

Bij allergie/dieetwensen kan de 
chef een aangepast menu serveren. 
Geef dit vroegtijdig door aan 
info@apeldoornbusinessawards.nl.

Theaterrestaurant Orpheus
13 oktober 2022 17.30 uur
€ 36,50 inclusief
Consumpties

Reserveer via 
apeldoornbusinessawards.nl/tickets
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colofon

UITGEVER:
Stichting Apeldoorn Business Awards

Apeldoornbusinessawards.nl
 info@apeldoornbusinessawards.nl
 /apeldoornbusinessawards

REDACTIE EN VORMGEVING:
Emotion, Apeldoorn 

VERSPREIDING:
Stedendriehoek

OPLAGE:
circa 70.000 exemplaren

de Apeldoorn Business Awards worden mede mogelijk gemaakt door

Throwback to… 
Award Night 2019
Wat voelt het alweer lang 

geleden, de laatste keer dat we 

met z’n allen bij elkaar waren, 

tijdens de feestelijke Award 

Night in 2019. Bij het zien van 

de foto’s kunnen we niet 

wachten om er – na twee jaar 

afwezigheid – weer net zo’n 

geweldig feest van te maken. 

Want wat een avond was het 

toen. Een volgepakte 

Rabobankzaal, prachtige 

bedrijven bij elkaar en weer een 

hele spannende ontknoping, 

traditiegetrouw verzorgd door 

Harm Edens. Deze bedrijven 

gingen met een award naar 

huis: Atelier Bijzondere bonen, 

RTV Stegeman, Poel Bosbouw-

artikelen, Golf- en Businessclub 

De Scherpenbergh, Bakkerij 

Fuite en Riwis Zorg & Welzijn. 

En die publieksprijs? Die ging 

met een overweldigende 

meerderheid van 5.883 

stemmen naar Café de Hamer. 

Dit jaar belooft weer een editie 

te worden om niet te missen, 

dus zorg dat je erbij bent!



Rabobank  
wenst iedereen een feestelijke Award Night! 


