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De finalisten van de Drentse Onderneming van het Jaar 2019 (vlnr) Ben Blog (Graaco), Dimitri Nashid Kali (SEM) en Ben
Timmermans (Avitec). FOTO GERRIT BOER

Drentse Ondernemingsprijs wil
bredere waardering bedrijfsleven
en, het Meppeler SEM Productions
en logistiek bedrijf Graaco uit Coevorden zijn de finalisten voor beste
Drentse onderneming 2019.

Hoogeveens IG
Design is grootste
versierder van
Europa

Het was, in elk geval inhoudelijk, hogeschool pitchen gisteravond. In het
Shakespearetheater Diever beklommen vertegenwoordigers van acht
genomineerde bedrijven het podium in een poging een plek voor de
finale van Drentse Onderneming
van het Jaar 2019 in de wacht te slepen.
En wat zij lieten zien, was niet
misselijk. Verre van. De grootste versierder van Europa stond er bijvoorbeeld. IG Design uit Hoogeveen produceert verpakkingsmateriaal waar
jaarlijks 200 miljoen mensen hun
cadeaus mee inpakken. Fietsenmaker Jan Rijkeboer van Azor Bike, ook
al uit Hoogeveen, deed een moed-

willige doch vergeefse poging om
een van zijn fietsen te slopen. Om
maar te laten zien hoe goed zijn fietsen zijn. En ook hoeveel mogelijkheden de consument heeft om een
fiets van Azor samen te stellen. Ben
Timmermans van Avitec haalde
zelfs Daniël Lohues van stal.
Uit zo’n honderd aanmeldingen
bleven na verschillende selectierondes de acht genomineerden van gisteren over. De crème de la crème van
het Drentse bedrijfsleven zou je denken. Deels, zegt, Martin Schoonheim
van de Ondernemingsprijs. ,,Want er
is heel veel in Drenthe om trots op te
zijn. Er is vanavond terecht veel
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waardering voor de genomineerden
die hier pitchen. Maar wat we willen
is dat die waardering veel breder
wordt gedragen. Waardering voor
alles wat in Drenthe gebeurt.’’
Daarom willen Schoonheim en
zijn bestuur naar een andere opzet
van de ondernemersprijs. Drenthe
koos jarenlang een Drentse ondernemer van het jaar. Sinds vier jaar
wordt de beste onderneming gekozen. ,,Maar dat zijn steeds twee momenten in het jaar. Het gaat om deze
voorronde en de finale, die dit jaar
op 21 november in de Tamboer in
Hoogeveen is. Wat we willen is meer
momenten per jaar een verbindende factor zijn.’’ Hoe dat moet, daarover heeft de Drentse Ondernemingsprijs nog geen besluit genomen. Voorlopig is het aan Avitec (dat
nu onder andere emmissievrij straten in het Goninger centrum aanlegt), SEM dat grote evenementen faciliteert en wereldspeler Graaco om
de finale van 2019 vorm te geven.

