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Inleiding  
 
Het bestuur en de leden van het MKB Duiven hebben behoefte aan heldere procedures en criteria 
voor de verkiezing van de “ondernemer van het jaar” en de “startende ondernemer van het jaar” in de 
gemeente Duiven. Het bestuur heeft een werkgroep gevraagd om hierover een advies uit te brengen. 
De werkgroep bestaat uit Rien Boskeljon, Rico Megens en Wim Oosterman. Zij hebben een aantal 
aanbevelingen geformuleerd, welke in de ALV op 22 april 2015 als een samenhangend geheel aan de 
leden ter besluitvorming worden voorgelegd.  
 
Doelstelling (startende) ondernemer van het jaar 
 
De MKB-vereniging reikt jaarlijks twee prijzen uit. De “ondernemer van het jaar” en de “startende 
ondernemer van het jaar” in de gemeente Duiven. Op de MKB-website staat het volgende: “De prijs is 
bedoeld om het ondernemerschap in de gemeente Duiven te promoten”. De prijs heeft inmiddels een 
prestigieus karakter gekregen.  
 
Beide prijzen zijn natuurlijk vooral bedoeld om waardering te tonen voor de excellente prestatie die de 
(startende) ondernemer van het jaar heeft geleverd. Omdat er maar één winnaar kan zijn, wordt hier 
onderstreept dat ook de nominatiestatus een grote blijk van waardering is.  
 
Voorwaarden nominatie  
 
MKB-leden kunnen collega-ondernemers voordragen tot nominatie, waarbij een toelichting wenselijk is 
waarom er sprake is van excellent ondernemerschap. Om genomineerd te kunnen worden geldt dat 
de (startende) ondernemer een aantoonbare sociale of economische binding moet hebben met de 
gemeente Duiven en hij/zij vanuit die verbondenheid van bijzondere betekenis is geweest.  
 
Dit betekent ten minste dat de (startende) ondernemer woonachtig is in de gemeente Duiven of dat 
zijn/haar bedrijf in de gemeente Duiven gevestigd is. Aan dit laatste wordt veel waarde gehecht, 
hetgeen in de wegingsfactoren bij de verkiezingscriteria tot uitdrukking wordt gebracht. Bij de 
wegingsfactoren wordt tevens de wenselijkheid om lid te zijn van het MKB-Duiven meegenomen. 
 
Voor de “startende ondernemer van het jaar” geldt daarnaast dat de ondernemer nog niet langer dan 
drie jaar met zijn/haar bedrijf actief is.  
 
Procedure nominatie  
 
1. Medio oktober worden de MKB-leden door het bestuur per email uitgenodigd om een bedrijf te 

nomineren voor één van beide prijzen. Ook het MKB bestuur kan ondernemers nomineren.  
2. Het MKB bestuur verzamelt de voorgedragen kandidaten en toetst hen aan de voorwaarden tot 

nominatie. Er kunnen maximaal vijf kandidaten voor de “ondernemer van het jaar” en drie 
kandidaten voor de “startende ondernemer van het jaar” worden genomineerd. 

3. Indien er meer kandidaten worden voorgedragen voert het MKB-bestuur aan de hand van de 
verkiezingscriteria  een voorselectie uit om zodoende tot het gewenste aantal genomineerden te 
komen. Het MKB bestuur documenteert de nominaties. 

4. De genomineerden worden beloond met publiciteit in het MKB Nieuws en de regionale media. 
5. Het MKB bestuur draagt de genomineerden voor aan de jury, die de verkiezingsprocedure ter 

hand neemt. 
6. De feestelijke uitreiking van de prijzen vindt plaats op de nieuwjaarsreceptie van het MKB Duiven. 



 
 
Procedure en criteria verkiezing  
 
Van de genomineerde ondernemer wordt verwacht dat er een bedrijfspresentatie wordt ingestuurd 
naar de jury. De jury beoordeelt de presentatie en legt daarna een bedrijfsbezoek af. 
 
De jury hanteert een aantal criteria op grond waarvan zij tot een keuze komt (zie criterialijst). Criteria 
die gehanteerd worden zijn bijvoorbeeld de betekenis voor de Duivense gemeenschap, de  
bedrijfscontinuïteit, het ondernemingsplan, duurzaam ondernemen en onderscheidende kenmerken 
als innovatie, doorzettingsvermogen, creativiteit en betrokkenheid bij het MKB.  
 
Na de presentatie en het bedrijfsbezoek vult elk jurylid ieder afzonderlijk de criteriumlijst in. Elk 
criterium kent een wegingsfactor (1 tot 5 punten). Aan elk criterium worden punten toegekend. 
 
Vervolgens gaan de juryleden hierover met elkaar in gesprek en volgt de definitieve 
puntentoekenning. De genomineerde met de meeste punten wint de (startende) ondernemersprijs. De 
afwegingen die de jury maakt zijn niet openbaar.  
 
De jury 
 
Beide prijzen kennen elk een eigen jury. De jury werkt geheel onafhankelijk. Wanneer een 
genomineerde een opdrachtgever/klant is van het bedrijf van één van de juryleden, dan trekt deze 
zich tijdelijk terug uit de jury.  
 
Elke jury bestaat uit drie leden. De jury voor de “startende ondernemer van het jaar” bestaat uit twee 
vaste leden. Het derde lid is telkens de “ondernemer van het jaar” van het voorafgaande jaar. De jury 
voor de “ondernemer van het jaar” kent een vaste samenstelling, met inachtneming van het volgende. 
 
Het lidmaatschap van beide jury’s duurt vier jaar. Een roulatiesysteem / rooster van aftreden en zorgt 
voor nieuwe instroom en behoud van continuïteit.  
 
Prijs voor het leven? 
 
Er kunnen zich ontwikkelingen voordoen waarbij sprake is dat een winnaar uit het verleden nu 
verdachte is van een delict. Kan de prijs worden ontnomen wanneer diegene schuldig blijkt aan een 
misdrijf dat op gespannen voet staat met de ondernemersprijs?  We komen hier op het terrein van 
complexe ethische vraagstukken. Wanneer staat iets op gespannen voet? Om welk soort misdrijven 
gaat het dan? Hoe groot moet/mag de tijdspanne zijn tussen de ontvangst van de prijs en het misdrijf?  
 
Hierover zijn geen eenduidige uitspraken te doen of criteria voor te ontwikkelen. Dit betekent dat elke 
casus als een unieke situatie moet worden beoordeeld, waarbij op dat moment een diversiteit van 
specifieke afwegingen kunnen gelden. Wanneer zich een dergelijke situatie voordoet, dan neemt het 
bestuur hierover een besluit. Het bestuur kan hiertoe  een commissie van deskundigen in het leven 
roepen die hierover advies uitbrengt. 
 
 
 
Duiven, 5 maart 2015 
 
Rien Boskeljon 
Rico Megens 
Wim Oosterman 
 
 
 
 
 
 



 
 
Criteria ondernemer van het jaar 
 

 
 

 
Algemeen 
 

Bedrijf gevestigd in gemeente Duiven 0  10 

Ondernemer woonachtig in gemeente Duiven 0  5 

Lid MKB Duiven 0  5 

 
Criteria 

 

Algehele indruk  1 2 3 4 5 

Ontvangst en interactie      

Bedrijfspresentatie       

 
 

Betekenis voor de Duivense gemeenschap 1 2 3 4 5 

Werkgelegenheid      

Exposure      

Sociale betekenis      

 
 

Continuïteit van het bedrijf 1 2 3 4 5 

Visie op markt en toekomst      

Ondernemingsplan      

Omgaan met concurrentie      

Financieel beleid      

 
 

Organisatiebeleid 1 2 3 4 5 

Personeelsbeleid      

Kwaliteitsbeleid      

 
 

Duurzaam ondernemen (MVO)      

Aandacht voor milieu en duurzaamheid      

 
 

Specifieke kenmerken 1 2 3 4 5 

Innovatief vermogen      

Creativiteit      

Uniciteit (geen 13 in een dozijn)      

Lef en doorzettingsvermogen      

Passie voor bedrijf, product, klant      

 
Totaal aantal punten 
 

      
 Saldo 

 
  



 

 
Criteria startende ondernemer van het jaar 
 

 
 

 
Algemeen 
 

Bedrijf gevestigd in gemeente Duiven 0  10 

Ondernemer woonachtig in gemeente Duiven 0  5 

Lid MKB Duiven 0  5 

 
Criteria 

 

Algehele indruk  1 2 3 4 5 

Ontvangst en interactie      

Bedrijfspresentatie       

 
 

Continuïteit van het bedrijf 1 2 3 4 5 

Visie op markt en toekomst      

Ondernemingsplan      

Omgaan met concurrentie      

Financieel beleid      

 
 

Specifieke kenmerken 1 2 3 4 5 

Innovatief vermogen      

Creativiteit      

Uniciteit (geen 13 in een dozijn)      

Lef en doorzettingsvermogen      

Passie voor bedrijf, product, klant      

 
Totaal aantal punten 
 

      
 Saldo 

 

 
 


