
ONDERNEMEN

Met maar liefst 200 bedrijven op de groslijst voor de Verkiezing
Friese Onderneming van 2016, is er sprake van grote belangstel-
ling. Toch kiest het bestuur voor vernieuwing van de opzet.
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Verkiezing Friese
Onderneming
leeft

O p dinsdag 19 april strijden in Leeu-
warden drie finalisten om de begeer-
de titel Friese Onderneming van het
Jaar. Bedrijven meldden zich weer in

groten getale spontaan voor de verkiezing aan.
De nieuwe juryvoorzitter Sander de Rouwe, ge-
deputeerde Economische Zaken van de provin-
cie Fryslân, is blij dat de verkiezing leeft. ‘Met
zo’n 200 namen op de groslijst is er veel meer
animo dan in voorgaande jaren. Wellicht heeft
dit te maken met het feit dat we de zeven mage-
re jaren nu achter de rug hebben.’ Volgens de ge-
deputeerde gaat het goed met de Friese econo-
mie. ‘De klassieke achterstand op de rest van
Nederland is tot een minimum ingehaald. Een
grote prestatie. Alleen bij de export is nog een
wereld te winnen.’

 
INNOVEREN De verkiezing beleeft de 26e

editie. Af en toe is er behoefte aan vernieuwing,
zegt bestuurslid Bram Nauta. ‘We zijn nu toe aan
de Verkiezing Friese Onderneming 5.0. Het is

belangrijk dat we blijven innoveren. De verkie-
zing zal nog transparanter en objectiever zijn
dan voorheen.’ Zo zullen ondernemers beargu-
menteerd te horen krijgen waarom ze niet op de
eerste plaats zijn geëindigd. Bedrijven worden
beoordeeld aan de hand van een financiële scan
en met de hulp van een analysemodel op vol-
wassenheid. De genomineerden krijgen feed-
back welke aspecten ze kunnen verbeteren. ‘We
verlenen nazorg. Bedrijven moeten profiteren
van deelname aan de verkiezing’, aldus Jan van
der Linden, de nieuwe voorzitter van de werk-
groep die verantwoordelijk is voor werving, se-
lectie en begeleiding van kandidaten. ‘Ons doel
is dat ook de nummers twee en drie met een te-
vreden gevoel naar huis gaan. Zij moeten zich
evengoed winnaar voelen. Het hogere doel is het
stimuleren van de Friese economie en het creë-
ren van meer werkgelegenheid.’

 
JURY De werkgroep selecteert uit de gros-

lijst 30 kansrijke bedrijven die allemaal worden
bezocht. Hiervan blijven zes kandidaten over.
Uit deze zes genomineerden kiest de jury uitein-
delijk drie finalisten. Deze selectie gebeurt tij-
dens een bijeenkomst waar de genomineerden
een pitch houden. Vervolgens bezoekt de jury de
drie bedrijven. De jury bestaat dit jaar naast
voorzitter De Rouwe uit Jeroen de Nooijer van
Ventura Systems, de winnaar van 2015, Jetze
Botma van Botma Business Consultancy en Te-
cla Bodewes van Scheepswerven Bodewes, za-
kenvrouw van 2011.

De Verkiezing Friese Onder-

neming van het Jaar is op

dinsdag 19 april in Leeuwar-

den. Kijk voor meer informa-

tie op:

WWW.VFO.NL



Pareltjes
De Stichting Verkiezing

Friese Onderneming

wil creativiteit en ver-

nieuwing, oftewel ex-

cellent ondernemer-

schap, in Fryslân stimu-

leren en waarderen.

‘Wij hebben zoveel pa-

reltjes. Ons mkb mag

best meer de schroom

van zich afgooien’, al-

dus bestuurslid

Pieter-Jan Varekamp.

v.l.n.r. Bram Nauta, San-

der de Rouwe, Jan van

der Linden en

Pieter-Jan Varekamp.


