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ONTWERP EN VORMGEVING

Emiel Brouwers en Julia van der Vorst

IMAGEAU Strategische Creaties

FOTOGRAFIE
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en archief partners

DRUKKERIJ

Q-Promotions Drukwerk

OPLAGE

800 exemplaren

BLADMANAGEMENT EN TEKSTEN

Pulles & Pulles | Reclame en Beeld

Met recht is deze BOV-Trofee-uitreiking een jubileumeditie. Want 20 jaar 
BOV-Trofee is niet niks. Dat vraagt om een terugblik. Maar de Junior Kamer 
zou de Junior Kamer niet zijn als we ook niet iets tegendraads doen. Dus 
naast terugblikken, kijken we ook vooruit. Bouwen aan een toekomst met 
historie, net als de finalisten van dit jaar.

Al sinds januari zijn we met de gehele commissie in touw om de uitreikingsavond 
tot een succes te maken. We willen opnieuw het ondernemerschap vieren, bovenop 
het feestje waar een 20e editie om vraagt. Als marketeer in hart en nieren vind ik 
het belangrijk dat er echt wat te beleven valt. Daarom keren we terug naar Theaters 
Tilburg. We creëren een ongedwongen galagevoel en pakken uit met eten, drinken en 
een spetterende show. We laten zien waar we in Midden-Brabant goed in zijn en gaan 
de diepte in met onze finalisten. Nieuwe, talentvolle ondernemers krijgen de ruimte 
via de Junior BOV-Trofee en een groot aantal oud-winnaars geven acte de présence. 
Want het ondernemerschap vieren, doen we samen: met de mensen die de weg 
geplaveid hebben, die nu aan het roer staan en de generatie van de toekomst. 
We kunnen allemaal van elkaar leren, maar ook allemaal samen een feestje vieren. 
Zodat we na 7 november weer kunnen zeggen dat het evenement nog meer aan 
waarde heeft gewonnen en nog minstens 20 jaar op de rol staat.

Mark Taris
Voorzitter BOV-Commissie 2019



Ondernemen in Brabant doe je
met BOM Brabant Ventures

Market Readiness Program
Maak van een veelbelovende start-up
een exponentieel groeiende scale-up.

Investor Readiness Program
Bouw je business case in tien weken.

Investments
Investeren in start-ups, scale-ups

en bedrijven met groeipotentie.

BOM Brabant Ventures is de groeiversneller voor ambitieuze start- en scaleups
in Brabant. Met kennis en risicokapitaal richten we ons op ondernemers

die bijdragen aan de toekomstbestendige groei van de Brabantse economie.
Meer weten: www.bom.nl/brabant-ventures

Spannend!
It’s all about experience
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20 KEER BOV-TROFEE, 
20 KEER EEN BIJZONDERE AVOND

EEN JUBILEUM 
MET PERSPECTIEF
Een toekomst met historie. Zo luidt het thema van de 
BOV-Trofee in 2019. Dit om de ondernemers langs een 
meetlat te leggen: welke keuzes maakten zij om te 
staan waar ze nu staan en wat betekent dat voor hun 
ondernemerschap? Voor de jury van dit jaar wederom 
een mooi houvast. Maar het thema komt niet uit de lucht 
vallen: we vieren ook de 20e editie van een uitreiking 
die is uitgegroeid tot hét zakelijk evenement in Midden-
Brabant. De BOV-Trofee zelf laaft zich dan ook aan een 
toekomst mét historie. 

Zo’n 20 jaar geleden kwam de Junior Kamer Hart van Brabant 
met het idee om de ondernemer met de beste visie uit de eigen 
regio te verkiezen. Nu is het nogal lastig kiezen zonder houvast, 
dus werd bedacht een thema te koppelen aan de prijs. Onder 
de noemer personeel en visie wist Disma Reizen in 2000 met 

de eerste BOV-Trofee aan de haal te gaan. Locatie: een zaal bij 
Prise d’eau. Publieke belangstelling: redelijk. 

Nu, in 2019, zijn we bij de 20e editie aangekomen. De prijs is 
verworden tot een bekend en drukbezocht fenomeen in het 
regionale ondernemersveld. De nominatie voor de trofee 
alleen al is een hele eer. Want niet alleen de avond zelf is een 
cadeautje om te mogen meemaken (met presentatoren als 
Bridget Maasland, Jort Kelder, Humberto Tan, diners om je 
vingers bij af te likken en spraakmakende shows), ook de weg 
naar de finale toe is een rollercoaster voor de ondernemers. 
De onderneming en ondernemer worden helemaal uitgeplozen 
op visionair, beleidsmatig en financieel vlak. Dat dit door een 
onafhankelijke jury gebeurt, maakt de prijs alleen maar meer 
waard. In het overzicht op de volgende pagina’s vindt u een 
bloemlezing van 20 edities BOV-Trofee. 
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 WINNAARS JUNIOR BOV

Sinds 2010 wordt er naast de 
BOV-Trofee ook de Junior BOV 
(voorheen JKJT-Trofee) uitgereikt aan 
de beste startende ondernermers. 
hieronder de winnaars op een rij.

2010 De Amo 
 Alexander van den Akker

2011 Cookaholics
 Gijs van der Velden

2012  Boxplosive
 Robin en Paul Maijers

2013  KiyOh/Klantenvertellen  
 Jeroen Lasse

2014  Livewall 
 Eelco, Frits en Jerre

2015 De Houtloods
 Sander Overweg

2016 Pathema
 Mark Boeren

2017 Flow.ai
 Gijs van de Nieuwegiessen

2018 Hostel Roots
 Koen & Marion

2019 Genomineerd zijn
 • Propeaq
 • Remoticom
 • Stapelfinancieringen

VOORZITTERS

2000  Hans Pijnacker

2001  Pieter Snelleman

2002  Ulrike Geerlings

2003  Michiel van der Hart

2004  Ruud Teeuwen

2005 Remco Olden

2006  Stefan Lanslots

2007  Berry van Gool

2008  Roger de Leeuw

2009  Geert Friebel

2010  Ralph Thomassen

2011  Emile Peels

2012  Thijs van der Hilst

2013  Joris van Caulil

2014  Paul van der Weegen

2015  Gijs van der Velden

2016  Anne Hesius

2017  Stephan van Halewijn

2018  Marloes Rijken

2019 Mark Taris

2020

LOCATIES

2000  Prise d’eau

2001  Tilburg University

2002  Tilburg University

2003  Tilburg University

2004  Tilburg University

2005  Tilburg University

2006  Tilburg University

2007  Tilburg University

2008  Tilburg University

2009  Poppodium 013

2010  Poppodium 013

2011  Theaters Tilburg

2012  Theaters Tilburg

2013  Efteling theater

2014  Koepelhal

2015  Koepelhal

2016  Koepelhal

2017  Koepelhal

2018  Cube - Tilburg University

2019  Theaters Tilburg

2020

Een aanbod bestaande uit de talentvolle studenten van 
Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Hét boekingskantoor met talent voor ieder event 
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PRESENTATOREN

Karin Bruers Sjaak Bral  Jort Kelder Bridget Maasland Gijs Staverman

Mirella van Markus Erik de Zwart Humberto Tan Frank Lammers Beau van Erven Dorens

Winston Gerschtanowitz Nicolette van Dam Niels Houtepen  Jeroen Latijnhouwers Rob Kamphues

Jos van den Bersselaar Constructie feliciteert
alle genomineerden van de BOV-trofee 2019

www.bersselaar.com

Centraal Station, Den Haag
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2000 Personeel en Visie

2001 Effectieve communicatie

2002  Maatschappelijk verantwoord ondernemen

2003  Succesvol ondernemen in barre tijden

2004 Van snoeien naar bloeien

2005 De magie van strategie

2006 Brabantse Nieuwe

2007 Koning Klant

2008 Partner in Business

2009 (H)eerlijk ondernemen
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2010 Klaar voor de toekomst

2011 Hart van de zaak

2012 Ondernemen is topsport

2013 Tegen de stroom in, volle kracht vooruit

2014 Booming Business

2015 De Kunst van het ondernemen

2016 Voorsprong door innovatie

2017 Fast Forward

2018 Making the difference

2019 Een toekomst met historie



Klaar voor
de start?
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MARK TARIS VOORZITTER
MIXED.Industries

jonge actieve en ambitieuze mensen 
tussen de 25 en 40 jaar uit verschillende 
beroepsgroepen en functies, zelfstandig 
ondernemer of in loondienst, uit het 
bedrijfsleven of werkzaam in de non 
profit-sector. 

De leden zijn enthousiast en staan 
open om van elkaar te leren. Dat blijkt 

Junior Kamer Hart van Brabant is 
onderdeel van een groot wereldwijd 
netwerk: Junior Chamber International 
( JCI).  Dat is een lerende organisatie 
die gelooft in de ontwikkeling en 
persoonlijke groei van mensen door te 
doen. Het motto van de Junior Kamer 
Hart van Brabant is dan ook 'learning 
by doing'.  Het is een vereniging voor 

onder meer uit de activiteiten die de 
afgelopen jaren zijn georganiseerd. Je 
kunt Junior Kamer Hart van Brabant 
kennen van het Festival van het 
Levenslied en het Drakenbootfestival 
Tilburg waarvan de kamer aan de basis 
stond. Sinds kort is daar ook de Rabo 
013 Business Tour bijgekomen. En 
natuurlijk sinds 2000 de BOV-Trofee. 

JCI-AFDELING UIT TILBURG AAN DE WIEG VAN BOV-TROFEE 

EEN SUCCESFORMULE VAN DE 
JUNIOR KAMER HART VAN BRABANT 

MELANIE VAN BIJNEN 
Hulp te Huur

RALPH DANSEN 
FDarchitecten

NICK KLAASSEN
HC Tilburg

JULES PULLES
Pulles & Pulles

ROEL RENS 
RockSecure

PRIYANKA WETERINGS 
TUI At Home

TIM WIJDEMANS 
Bonheur Horeca Groep

TIM DELMEE 
De Voort Advocaten

NICK VAN DE WIEL 
SignCentral

MARLOES RIJKEN
VNO-NCW Brabant Zeeland

De BOV-Trofee heeft na 20 edities zijn plekje in de ondernemerswereld van Midden-Brabant wel verdiend. Wat nog 
wel eens vergeten wordt, is dat de organisatie in handen is van een commissie die onderdeel is van de Junior Kamer 
Hart van Brabant. Vrijwilligers dus. Ondernemende vrijwilligers welteverstaan, die naast de BOV nog talloze andere 
initiatieven hebben ontplooid. Een kennismaking.

gekleed door

DE BOV-COMMISSIE 2019



013 - 580 05 59   |   www.webdesigntilburg.nl

Doeltreffende websites,

webshops, applicaties

en online marketing.

VEILIG WATER
WAAR JE DRINKT

www.mtd.net

We  for water
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DE LASTIGE TAAK VAN DE BOV-JURY 
Winnaars van de BOV-Trofee hechten niet alleen waarde aan het feit dat ze onder een grote groep ondernemers 
gelauwerd worden als dé ondernemer met visie dat jaar. Van groot belang is namelijk ook wie de keuze op jou laat 
vallen. Een publieksprijs is mooi, een netwerkprijs ook. Maar de pluim is nog wel het grootste als een compleet 
onafhankelijk jury het oordeel velt dat jouw ondernemerschap boven het maaiveld uitsteekt. Dat datgene wat 
je doet gezien wordt en bewonderd. En daarin is de BOV-Trofee anders dan vele andere prijzen. De jury is een 
zorgvuldig samengesteld gezelschap van mensen die hun sporen al verdiend hebben en allen op een andere manier 
tegen ondernemerschap aankijken. Het ontvangen van de BOV-Trofee uit handen van onderstaande jury-leden 
onderstreept daarom daadwerkelijk de kracht van de ondernemer. 

MIRIAM DRAGSTRA
 BRABANTSE ONTWIKKELINGS 
MAATSCHAPPIJ (VOORZITTER)

Het langstzittende lid van de jury en sinds 
drie jaar ook voorzitter. Als Directeur 
Capital van de BOM, werkt zij dagelijks 
op het snijvlak van de publieke en private 
sector. In die rol en als juryvoorzitter 
draagt ze de BOV een warm hart toe. 
“Ik blijf het inspirerend vinden om met 
al deze ondernemers te spreken over 
hun passie en hoe zij in uiteenlopende 
sectoren hun eigen historie schrijven. 
Deze ondernemingen passen naadloos 
bij het thema van dit jaar.”

BEREND DE VRIES 
GEMEENTE TILBURG

Het is voor mij een eer om als wethouder 
economie de rol van jurylid op me te 
nemen tijdens de uitreiking van de 
jaarlijkse BOV-Trofee. Het wordt een 
uitdaging om een winnaar uit al die 
ambitieuze bedrijven te kiezen: zoveel 
gedreven ondernemers, met zoveel 
verschillende diensten en producten. 
Ik zie uit naar de presentaties van deze 
ondernemers en hoe zij denken het 
verschil te maken.

LILIAN DAMEN-EVERS MBA
RABOBANK TILBURG 

EN OMSTREKEN
Als directievoorzitter van de Rabobank 
Tilburg en omstreken gaat ze samen met 
haar medewerkers de uitdaging aan om 
vanuit de kennis, professionaliteit en 
betrokkenheid van de Rabobank impact toe 
te voegen aan de regio Midden-Brabant. 
“De JK-HVB brengt al jaren ondernemend 
Brabant bij elkaar tijdens de uitreiking 
van de BOV-Trofee. Ik geloof in de kracht 
van samenwerken en elkaar inspireren. 
Dat is precies wat er gebeurt vóór en 
tijdens de uitreiking van de BOV-Trofee. 
Het samenbrengen en inspireren van deze 
ondernemers versterkt hen én de regio. Ik 
draag hier graag een steentje aan bij.”

ROB VAN OPZEELAND
KIVITS DRUNEN

“Met de winst van de BOV-Trofee 2017 is 
er meer losgekomen dan ik verwachtte. Er 
komt zo veel extra waardering je kant op 
en de trots wordt gedeeld. Dat gevoel, die 
rollercoaster, dat gun ik de winnaar van 
dit jaar ook. En dat maakt ook dat ik extra 
kijk naar waar de ondernemer vandaan 
komt en welke keuzes hij maakte.”

ARJAN VAN DEN BORN 
JHERONIMUS ACADEMY 

OF DATA SCIENCE
Specialist in ondernemerschap, en met 
name het vertalen van mogelijkheden 
naar maatschappelijke en/of commerciële 
waarde. Dat is Arjan van den Born. 
Speciale aandacht heeft de relatie 
tussen nieuwe technologie zoals data 
science en ondernemerschap; data 
entrepreneurship. Arjan neemt dit jaar 
wederom zitting in de jury en verwacht 
veel lol en kennisdeling door, van en voor 
ondernemers. Daarnaast wil hij graag 
meegeven dat je ondernemen kunt leren 
en leuk kunt gaan vinden.

TOINE VAN DE VEN
CAPI EUROPE

Na de winst van de BOV-Trofee 
afgelopen jaar is het dit jaar tijd om zelf 
plaats te nemen in de jury. “Het BOV-
traject is niet alleen leuk en leerzaam, 
maar ook erg inspirerend. Dit jaar kan ik 
dat eens van de andere kant meemaken 
Ik zie graag hoe mede-ondernemers 
hun passie uitoefenen en bij willen 
dragen aan onze maatschappij.”



Guido ThysGuido Thys

Regio Business |
Oost-Brabant
Midden-Brabant
West-Brabant

Regio Business is dé Brabantse Business Community met Regio Business is dé Brabantse Business Community met 
1800 leden, actieve ondernemers, managers en bestuurders 1800 leden, actieve ondernemers, managers en bestuurders 

van bedrijven, overheid en kennisinstellingen in Oost-, Midden- en van bedrijven, overheid en kennisinstellingen in Oost-, Midden- en 
West-Brabant. Door het opbouwen en onderhouden van een duurzaam West-Brabant. Door het opbouwen en onderhouden van een duurzaam 

netwerk bereik je sneller en effectiever je doel: succesvol ondernemen. netwerk bereik je sneller en effectiever je doel: succesvol ondernemen. 
Regio Business helpt je dit doel te bereiken met het 3D Business concept: off-Regio Business helpt je dit doel te bereiken met het 3D Business concept: off-

line met drie regionale zakenmagazines, face-2-face via BOB events en online met line met drie regionale zakenmagazines, face-2-face via BOB events en online met Guido Thysline met drie regionale zakenmagazines, face-2-face via BOB events en online met Guido Thys

het Business platform. het Business platform. Nog geen lid? Kom gerust vrijblijvend kennismaken bij een van 
onze BOB Borrels en/of BOB Masterclasses.onze BOB Borrels en/of BOB Masterclasses.

BOB Masterclass en BOB Kerstborrel
Tilburg University

Dinsdag 17 december

Aanmelden via regio-business.nl

15.30 - 17.00 uur 

BOB Masterclass
met 

Prof. Dr. Arjan van 
den Born

17.00 - 23.00 uur 

BOB 
Kerstborrel

Gian en Mariëlle
Ploegmakers

10.000
stoelen nodig?
arentall.eu  | all you need

Verhuur aan horeca, party en event business.
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Drie finalisten betreden op 7 november het podium van Theaters Tilburg. 
Ondernemers die volgens de jury bewezen hebben over een toekomst 
mét historie te beschikken. Maar wat houdt de finaleplaats voor hen in? 
En hoe bouw je een bedrijf met toekomst op zonder de historie uit het oog 
te verliezen? Ron Haans (First Impression), Stefan Lanslots (Avec) en Bert 
van Loon (WeedControl) treden alvast een keer op de voorgrond tijdens 
een lunchgesprek. 

DRIE FINALISTEN VOELEN 
ZICH AL BEKROOND
ZONDER HISTORIE GEEN TOEKOMST 

De informele setting van een lunch 
maakt dat er al snel een amicale sfeer 
ontstaat tussen de heren. Natuurlijk 
trappen ze af met ‘smalltalk’ over 
vakanties, het privéleven en natuurlijk 
de aanstaande finale van de BOV-Trofee 
2019. Want dat de heren trots zijn, staat 
als een paal boven water. Stefan Lanslots 
gaat daar als eerste op in. “De BOV-
Trofee is bekend terrein voor me, omdat 
ik jaren terug als Junior Kamerlid het 
evenement meerdere keren heb mogen 
organiseren. Daarom is het me ook 
zo veel waard: ik weet dat ik als finalist 
al een hele schifting heb overleefd 
die een compleet onafhankelijke jury 
maakt. Dat alleen al maakt het tot dé 
ondernemersprijs in de regio. Ik ben er 
altijd bij en dit keer mag ik zelf op het 
podium staan. Daar ben ik ontzettend 
trots op.”

NIEUW PERSPECTIEF
Ron Haans kan zich vanuit een ander 
perspectief in de woorden van Lanslots 
vinden. “De laatste jaren zijn we trotse 
leverancier van dit evenement. Eigenlijk 
omdat je daar móet staan. We zijn dan 
ook heel bekend met de BOV-Trofee als 
evenement. Om het nu vanaf de andere 
kant mee te maken, is erg bijzonder. 
Nu zien we wat voor een traject je als 
finalist moet doorlopen om überhaupt 

op het podium te komen. De jury gaat 
grondig te werk en dat doet de waarde 
van de prijs alleen nog maar stijgen 
voor ons. We zijn bijvoorbeeld ook 
genomineerd voor de FD Gazellen, maar 
de BOV zegt me meer. Het is naast een 
superevenement ook een van de leukste 
netwerkborrels.”

BETEKENIS
De derde finalist was wat minder bekend 
met het fenomeen BOV-Trofee, maar 
is inmiddels erg enthousiast. Bert van 
Loon ziet dat het echt wat betekent in de 
regio. “Vorig jaar ben ik op uitnodiging 
van de Gemeente Waalwijk voor de 
eerste keer gaan kijken. En daar zag ik 
dat er echt wat werd opgetuigd. En als ik 
nu zie, net wat Ron zegt, hoe uitgebreid 
het traject is om op dat podium te 
komen, dan maakt dat je steeds trotser 
om überhaupt al finalist te zijn.”

BREED SPEELVELD
De vraag is natuurlijk wat de heren 
zelf denken wat je als ondernemer in 
je moet hebben om de jury ervan te 
overtuigen dat je bij het thema ‘Een 
toekomst met historie’ past. Van Loon 
heeft daar wel een idee over. “Het gaat 
erom dat je verder kunt kijken dan je 
eigen organisatie. Het speelveld van 
je onderneming kennen, verkennen 

en erop inspelen. Wij ontwikkelen en 
produceren chemievrije en emissievrije 
methodes om groenbeheer uit te 
voeren. Dat dat speelveld groter werd, 
kon ik jaren terug al aan zien komen. 
We hebben ons al vroeg verdiept in 
de werkelijke materie met diverse 
overheden en instanties. Daarnaast 
spelen er meer en meer milieu- en 
duurzaamheidsaspecten. Wij zorgen dat 
we daar voorloper, innovator en sturend 
adviseur voor beleidsmakers in zijn.”

SDG’S 
“Dat betekent dat je zelf minder 
afhankelijk bent van anderen”, haakt 
Lanslots aan. “Dat is voor ons de 
belangrijkste factor. We hebben in het 
verleden keuzes gemaakt, die ervoor 
zorgen dat we nu weinig afhankelijk zijn 
van externe factoren. We kunnen ons 
aanpassen aan wat de consument wil 
en dat wat opdrachtgevers wensen. 
Daarnaast vinden wij met de blik op de 
toekomst, net als Bert, duurzaamheid 
erg belangrijk en we proberen invulling 
te geven aan de 17 Sustainable 
Development Goals van de VN. Wij 
ontwikkelen 1.000 nieuwe producten per 
maand en bij elk nieuw product maken 
we een duurzaamheidsslag.  Zo houden 
we niet alleen oog voor onze eigen 
toekomst, maar ook voor de toekomst 
van de wereld om ons heen.”

BELEVING
Haans realiseert zich dat het 
duurzaamheidsaspect een heikel punt 
is in de branche waar First Impression 
zich in begeeft. “Bij ons heeft bijna alles 
een stekker. Daar ontkomen we niet 
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aan. Toch proberen we continu met de meest energiezuinige 
producten te werken. Waar we wel echt het verschil mee 
kunnen maken is infotainment rondom maatschappelijke 
thema’s. De meest droge of ver-van-je-bed materie kunnen 
we met audiovisuele concepten ombouwen tot beleving 
voor meer impact. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met een 
supermarktconcept om food waste tegen te gaan. Op die 
manier dragen we bij aan een maatschappelijk relevante 
toekomst. Alles wat we doen vindt zijn oorsprong in beleving. 
‘It’s all about experience’ is ons devies. Aan de hand van dat 
statement komen we steeds met verrassende oplossingen die 
blijven aanslaan. Ik ben ervan overtuigd dat als we altijd stil 
blijven staan bij de beleving van onze klanten én hun klanten, 
dat we dan een mooie toekomst tegemoet gaan. Beleving is ons 
verleden, heden en onze toekomst.”

BEWUSTWORDING
Van Loon vindt de ontwikkeling van het concept een mooi 
initiatief. “Natuurlijk moet het economisch kloppen in je 
onderneming, maar minstens zo belangrijk is voeling te houden 
met hoe de jeugd denkt en in te spelen op maatschappelijke 
kwesties. Via zo’n concept ontstaat weer extra bewustwording 
die belangrijk is voor welke toekomst dan ook.”

JUISTE BALANS
De finalisten staan dus nadrukkelijk stil bij de toekomst van 
hun onderneming en die van hun omgeving. Maar hoe zien 
ze hun eigen toekomst? “Leven, niet geleefd worden”, weet 
Van Loon. “Ik probeer mijn werkweek tot 40 uur te beperken, 
uitzonderingen daargelaten. Thuis schiet ik mijn klompjes 
aan en kan ik wat afstand nemen, hoewel je natuurlijk altijd 
ondernemer blijft.” Haans: “Tijdens mijn vakantie heb ik altijd 
een dag ‘vergadering met mezelf’. Dan kijk ik waar ik sta, waar 
ik naar toe wil en of dat allemaal nog in de pas loopt. Ik ben 
altijd veel van huis geweest, maar het is ook een mindset. Nu 
probeer ik dat ook tot 2 dagen per week te beperken. De balans 
is daarmee beter.” Lanslots zoekt ook de balans: “Ik was 35 toen 
ik mijn vrouw leerde kennen en had daardoor al onnoemelijk 
veel tijd in mijn carrière kunnen stoppen, waardoor ik mezelf 
misbaar heb kunnen maken. Ze noemen me zelfs Delegeraards: 
zonder mij draait het ook prima. Dat is een prettig gegeven.”

BEKRONING
Naar de finale-avond kijken de kanshebbers allemaal op 
dezelfde manier. Lanslots: “Volgens mij is iedereen aan deze 
tafel ondernemer genoeg om graag te willen winnen, maar het 
moment dat we hoorden dat we finalist waren, was al de echte 
bekroning.” Haans beaamt dat: “Dat moment hebben we al goed 
gevierd. En het lééft binnen en buiten de organisatie. Hoeveel 
mensen het erover hebben, dat is echt ongelooflijk.” Die aandacht 
heeft Van Loon enorm verrast: “Ik ben niet zo’n social media-
persoon, maar ook daar worden we overstelpt met reacties. We 
gaan met een gezonde spanning richting podium: dat hebben we 
al bereikt. De trofee zelf zou de kers op de taart zijn.”

Vraag de security scan aan en we 
controleren gratis en vrijblijvend
uw website of webshop door de ogen 
van een hacker.

Is uw website veilig?

Rembrandterf 9-11
5261XS Vught

+31 (0)13 - 208 40 31
www.rocksecure.nl

U BOVt met een huishoudelijke 
hulp van Hulp te Huur!
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RON HAANS
FIRST IMPRESSION
Ron Haans is grondlegger en eigenaar van First Impression. 
First Impression is specialist in het creëren van beleving 
middels audiovisuele technologie. Licht, beeld, geluid, 
geur en digitale communicatie met een twist. Met 115 
medewerkers -die AVonturiers worden genoemd- heeft 
First Impression alles in huis om multi-zintuiglijke impact te 
maken. Ze bedenken AV-concepten en realiseren state-of-
the-art oplossingen voor retail, fitness, experience centers, 
future offices, beursstands en events. Met niet alleen 
engineering, hardware en software, maar ook strategie, 
concepting en een eigen content productiestudio gaat First 
Impression van A tot V en verder. ‘It’s all about experience’.

BERT VAN LOON
WEEDCONTROL
Bert van Loons bedrijf is WeedControl. En daar pakken ze groenbeheer 
heel anders aan. Innovatief, efficiënt en zonder gif. WeedControl is een 
origineel Nederlandse organisatie, de Europese uitvinder en producent van 
groenbeheermachines. Elk systeem van WeedControl is aangepast op de eenvoud 
voor de gebruiker, met een nadruk op gemeentelijke groenvoorzieningen. 
Daarom zijn maatschappelijk en duurzaamheid de uitgangspunten. Sinds 2000 
is WeedControl al actief bezig met chemievrije onkruidbestrijding. Daarbij zijn 
ze sinds 2012 aangesloten bij Stichting-NCO, (niet chemisch onkruidbestrijden) 
om bij te dragen aan veranderende regels en wetgeving. Door de jarenlange 
kennis en ervaring zijn ze op de hoogte van de optimale werking van duurzaam, 
chemievrij groenbeheer. Zo kan WeedControl voor bijna ieder vraagstuk machines 
ontwikkelen en produceren.

STEFAN LANSLOTS
AVEC
Stefan Lanslots is eigenaar van Avec. De onderneming maakt 
creatieve producten voor winkelketens. Het bedrijf is gespecialiseerd 
in hobby, (kinder-) knutsel, stationery, back to school, home deco, 
gifts, party en wrap. Avec ontwerpt unieke producten, afgestemd 
op de winkelformule van haar klanten. Zij levert deze producten 
exclusief, zodat er geen directe concurrentie is, en doorgaans 
onder private label. Zo creëert de klant een eigen identiteit, een 
eigen gezicht. Avec is opgericht in 1995, door ervaren mensen uit 
de branche. Het is een snelgroeiende onderneming, met ruim 100 
medewerkers, actief in Europa, Noord-Amerika en Australië.
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Een toekomst met historie betekent leren van het verleden, daar nu 
conclusies uit trekken en daar gevolg uit trekken voor de toekomst. Als 
onderdeel van Junior Chamber International (JCI) omarmt en committeert 
de JCI Hart van Brabant zich aan de 17 Global Goals for Sustainable 
Development, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die de 193 landen 
van de Verenigde Naties in 2015 overeenkwamen. Wanneer deze doelen 
behaald zijn, betekent dat een einde van extreme armoede, ongelijkheid 
en klimaatverandering in 2030. In dat kader startte de Junior Kamer 
bijvoorbeeld de actie Tilburg heeft het #goedbegrepen, waarin Tilburg van 
zwerfafaval wordt ontdaan. Ook de BOV-Trofee onderschrijft één van de 
doelen nadrukkelijk: Doel 8 - Waardig werk en economische groei. 

MEER WETEN OVER DE SDG’S?
Steeds meer mensen en 
organisaties zetten zich in voor de 
SDG’s. Dat levert prachtige kansen 
op en mooie resultaten. Meer 
informatie in onze eigen taal is te 
vinden op www.sdgnederland.nl. 
Wereldwijd is er de website 
www.globalgoals.org waar 
je diverse materialen, video’s 
en acties vindt waarop je 
kunt aanhaken.

Ralph Dansen is lid van de Junior Kamer, 
de organiserende BOV-commissie en 
landelijk actief binnen de JCI in Team 
Impact dat zich ook met de SDG’s 
bezighoudt. “Landelijk zien we binnen de 
JCI steeds meer de trend om deze doelen 
actief uit te dragen. Er wordt veel kennis 
gedeeld en er zijn stimuleringsbudgetten 
beschikbaar. Ik vind het dan ook niet 
meer dan logisch dat we ook met de 
BOV-Trofee één van de doelen in the 
picture zetten. Wat dat betreft is het 
mooi te zien dat ook de finalisten dit 
jaar zelf deze doelen benoemen in hun 
gesprek in dit magazine.”

De BOV-Trofee is de belichaming van 
Doel 8 volgens Dansen: “Hoofdmoot 
is om aanhoudende, inclusieve en 
duurzame economische groei te 
bevorderen en in te zetten op volledige 
en productieve tewerkstelling en 
waardig werk voor iedereen. Door 
het ondernemerschap in de regio te 
vieren en goed ondernemerschap te 
belonen met de BOV-Trofee stimuleren 
we ondernemerschap, creativiteit en 
innovatie. Ik hoop dat de jury daar 
bovenop de duurzaamheid ook langs 
de meetlat legt dit jaar, wat zeker in het 
thema Een toekomst met historie past.” 

JUNIOR KAMER GAAT VOOR 
17 DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN
IMPACT MAKEN MET DE BOV-TROFEE
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WINNAAR 2001 - EFFECTIEVE COMMUNICATIE

VVBHUSAN

 VIJF VRAGEN VOOR...
  CORNÉ GEERTS

1. Hoe kijk je terug op het proces naar 
 de uitverkiezing als BOV-winnaar? 
Dat is echt terugkijken, aangezien we pas de tweede winnaar 
waren. Ik geloof ook dat het proces toen zeker niet zo intensief 
was als dat dat nu is. Wel kan ik me herinneren dat er zeer 
diepgaande interviews plaatsvonden met de finalisten. We 
werden dus wel zeer duidelijk aan de tand gevoeld. 

2. Wat heeft de winst je naderhand nog gebracht?
Direct na de uitverkiezing was er al een effect te zien. Het leverde 
namelijk een aantal nieuwe klanten op. Klanten die niet direct tot 
onze primaire doelgroep behoorden, maar wel veel onderhoud in 
uitvoering hadden. Dat was sowieso al prettig. Daarnaast was de 
erkenning die het voor onze ploeg van medewerkers betekende 
erg belangrijk. Dat voelden alle medewerkers ook echt. 

3. Wat is in jouw ogen de waarde van de BOV-Trofee?
Zoals ik in de vorige vraag aangaf, merkte ons team heel erg de 
waardering. En dat vind ik van onschatbare waarde. Een pluim 
voor iedereen die aan het bedrijf is verbonden, die er samen 
voor zorgen dat we zijn wie we zijn.  

4. Wat is je binding met het thema van dit jaar:
 ‘Een toekomst met historie’?
Eigenlijk best wel veel. Een bedrijf kan ontwikkelen wat het wil, 
grote stappen maken, moderniseren, maar dient oog te houden 
voor waar het vandaan komt. Oftewel: ‘zonder respect te hebben 
voor de historiek van een organisatie, is er geen toekomst.’

5. Is er een doel van de 17 beschreven ‘Sustainable Development 
Goals’ die aansluit bij de huidige bedrijfsvoering en zo ja, hoe?

Geen van de doelen sluit per definitie aan bij onze organisatie 
en juist meerdere doelen sluiten dan weer zijdelings aan 
bij onze organisatie. Dat gaat alleen nog niet zo diep als 
beschreven in de doelen. Wat wel heel belangrijk is voor ons 
bedrijf, zijn de duurzame ontwikkelingen in de bouw.
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WINNAAR 2004 - VAN SNOEIEN NAAR BLOEIEN

REMMERS BOUWGROEP

 VIJF VRAGEN VOOR...
  PIETER REMMERS

1. Hoe kijk je terug op het proces naar 
 de uitverkiezing als BOV-winnaar? 
Als vierde generatie ben ik pas actief in het familiebedrijf sinds 
2014. Aangezien wij de BOV-Trofee wonnen in 2004 gaan dus 
alle credits naar mijn vader en zijn team van destijds. Ik heb 
het dus van de zijlijn meegemaakt. Wat ik nog goed weet is 
dat hij erg trots was. Een mooie erkenning in de regio. De 
andere finalisten waren mooie bedrijven, we hadden niet op de 
overwinning gerekend. 

2. Wat heeft de winst je naderhand nog gebracht?
De publiciteit was mooi, maar de impact van het winnen van 
deze prijs is tegenwoordig veel groter. Het is nu echt een 
topevenement en ruchtbaarheid via sociale media genereert 
meer bereik. In die tijd waren we vooral druk bezig met het 
bedrijf en we zijn er op een bescheiden manier mee omgegaan. 
We hebben het te weinig uitgedragen. Het is uiteraard leuk dat 
je altijd op de winnaarslijst blijft staan.

3. Wat is in jouw ogen de waarde van de BOV-Trofee?
Bij ons bedrijf gaat het om onze mensen. Het winnen van deze 
prijs maakt betrokken medewerkers trots! Dat is belangrijk. We 
willen allemaal bij een winnend team horen. Uiteindelijk zijn zij 
degene die onze klanten blij maken. Zij maken het waar! 

4. Wat is je binding met het thema van dit jaar:
 ‘Een toekomst met historie’?
Als familiebedrijf met een historie van meer dan 100 jaar 

hebben wij veel met dit thema. Wij zijn een bedrijf dat in 
transitie is en zich aanpast aan de veranderende wereld 
om ons heen. Meer dan ooit is dit een voorwaarde voor 
continuïteit. Veranderingen gaan sneller dan voorheen en 
hierop aanpassen is key. Onze historie is een mooie basis voor 
de toekomst, ons trackrecord geeft vertrouwen, maar zonder 
onderscheidend vermogen en de juiste aanpakmentaliteit van 
onze medewerkers is er geen toekomst. 

5. Is er een doel van de 17 beschreven ‘Sustainable Development 
Goals’ die aansluit bij de huidige bedrijfsvoering en zo ja, hoe?

Zoals gezegd zien we als Remmers dat de wereld om ons heen 
sterk verandert. Die verandering leidt ook tot verandering van 
ons bedrijf. We zijn in transitie en leggen een andere focus 
dan in het verleden. Deze focus loopt voor een belangrijk deel 
parallel met de 17 beschreven doelen. Zaken als circulariteit, 
verduurzaming van gebouwen, energetische verbetering zijn 
momenteel gelukkig ook hot issues in de bouwwereld. Dat we 
daarvoor partnerships moeten aangaan met andere partijen 
staat voor ons daarbij als een paal boven water.
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WINNAAR 2005 - DE MAGIE VAN STRATEGIE

HOPPENBROUWERS TECHNIEK

 VIJF VRAGEN VOOR...
  HENNY DE HAAS

1. Hoe kijk je terug op het proces naar 
 de uitverkiezing als BOV-winnaar? 
Het was vooral een spannende en enerverende tijd. Ik weet dat 
we door BDO destijds werden aangedragen, want die waren 
al bekend met de prijs. Voor ons was alles natuurlijk nieuw, 
we waren niet eerder bij het evenement geweest en opeens 
staat er een commissie bij je om alles te beoordelen. Daarna 
hebben we gewoonweg lang in spanning gezeten. Zouden we 
de winnaar worden, maken we kans? Dat je dan uiteindelijk als 
winnaar uit de bus komt, is een fantastisch gevoel. 

2. Wat heeft de winst je naderhand nog gebracht?
Dat de prijs leeft werd wel duidelijk, want we zijn door veel 
mensen aangesproken op onze winst. Dan komt pas het besef 
hoeveel ondernemers in de regio de prijs kennen en dat ze je 
die winst ook gunnen. En dat blijft lang aanhouden. Zelfs nu 
nog zijn er mensen die ons aan de winst herinneren. 

3. Wat is in jouw ogen de waarde van de BOV-Trofee?
De commerciële waarde ervan kan ik niet inschatten. 
Wat dat betreft weet je niet of er opeens nieuwe klanten 
zich melden vanwege de winst. Een zekere waarde is de 

erkenning die de winst met zich meebrengt. Een bevestiging 
dat je als ondernemer op de goede weg bent, van goed 
ondernemerschap en bovenal ook personeel dat daarin 
meegaat en het beste beentje voor je voorzet. En dat is dan 
weer niet in waarde uit te drukken. 

4. Wat is je binding met het thema van dit jaar:
 ‘Een toekomst met historie’?
Logischerwijs is er geen toekomst zonder historie. Iedereen 
groeit verder vanaf de dag van vandaag. En wie je nu bent, is 
een resultaat van alles wat er in het verleden gebeurde. Dat is 
niet altijd hosanna geweest natuurlijk. Sommige zaken uit het 
verleden zijn gewoonweg niet goed. Maar daar leer je van, daar 
bouw je op verder. Een goede ondernemer weet die leerpunten 
te herkennen en zijn bedrijfsvoering daarop aan te passen. Wat 
dat betreft is het een sterk thema voor ondernemers.  

5. Is er een doel van de 17 beschreven ‘Sustainable Development 
Goals’ die aansluit bij de huidige bedrijfsvoering en zo ja, hoe?

Duurzaamheid is niet alleen een keuze voor ons, het wordt ook 
keihard aan ons gevraagd. Vanuit de wetgever, maar ook vanuit 
de opdrachtgevers. Zonder rekening te houden met duurzame 
aspecten, doe je gewoonweg niet meer mee. Onze ambitie is 
om CO2-neutraal te werken en de beste duurzame installateur 
te zijn. Hoe? Dat weten we nog niet precies, we zetten die stip 
en werken daar naartoe.  
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WINNAAR 2007 - KONING KLANT

SACHA

 VIJF VRAGEN VOOR...
  PAUL TERMEER

1. Hoe kijk je terug op het proces naar 
 de uitverkiezing als BOV-winnaar? 
Het gebeurt niet vaak dat je als ondernemer zo langs een 
meetlat wordt gelegd als bij de weg naar de BOV-Trofee toe. 
Dat is dan ook meteen het mooie van het proces. Doordat 
je als ondernemer zo uitgebreid belicht wordt vanuit allerlei 
invalshoeken, raak je steeds meer tot je eigen onderscheidende 
kern. Je komt dus meer van jezelf te weten en dat is mooi om 
te zien. Ik heb het gevoel dat dat ook bij onze mede-finalisten 
het geval was. We hadden in ieder geval een heel sportieve 
houding ten opzichte van elkaar. 

2. Wat heeft de winst je naderhand nog gebracht?
Onze ambitie is altijd geweest om het verschil te maken 
in onze branche en in de manier van ondernemen. Als de 
onafhankelijke jury van de BOV-Trofee dat ook ziet en je met 
de prijs beloont, dan geeft dat heel veel vertrouwen om die 
ambitie zo door te zetten. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat 
er voor ons uit de winst kwam: motivatie. 

3. Wat is in jouw ogen de waarde van de BOV-Trofee?
Het is een beloning voor de ondernemer, maar je staat 
dagelijks met een heel team klaar om samen vooruit te kunnen 
en je ambitie waar te maken. Voor mij is de waarde dan ook 
erkenning voor die teamprestatie. We mogen samen heel trots 
zijn op wat we bereikt hebben. De winst was daar een ijkpunt 
voor, ook nu nog. We blijven met het team dezelfde ambitie 
uitstralen en nastreven. 

4. Wat is je binding met het thema van dit jaar:
 ‘Een toekomst met historie’?
Het thema past ons uitstekend moet ik zeggen. Ons bedrijf 
bestaat namelijk al 110 jaar. Dan kun je wel stellen dat we een 
hele historie hebben opgebouwd. Het is de kunst niet al te veel 
terug te kijken, maar de leerpunten wel mee te nemen. Het 
DNA van je bedrijf ontwikkelt zich in die gehele historie. We 
voelen ons nog altijd een jong bedrijf, maar nemen dat wat we 
hebben geleerd altijd mee. 

5. Is er een doel van de 17 beschreven ‘Sustainable Development 
Goals’ die aansluit bij de huidige bedrijfsvoering en zo ja, hoe?

Er is geen specifiek doel uit de 17 waar wij een speerpunt van 
maken op dit moment. Zoals bij veel bedrijven nu wordt het 
terugdringen van energieverbruik en plastics naast recycling 
steeds meer onderdeel van de bedrijfsvoering. Daarnaast is 
het een uitdaging om de inmiddels 38 werkzame nationaliteiten 
in volle harmonie te laten samenwerken. 
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WINNAAR 2008 - PARTNER IN BUSINESS 

JOS VAN DEN BERSSELAAR CONSTRUCTIE BV

 VIJF VRAGEN VOOR...
  HANS VAN DEN BERSSELAAR 

1. Hoe kijk je terug op het proces naar 
 de uitverkiezing als BOV-winnaar? 
Het winnen van de BOV-Trofee was de afsluiting van een leuke tijd: 
van het hele proces er naartoe hebben we ontzettend genoten. 
Aanvankelijk doen de telefoontjes dat je naar de volgende ronde 
bent gegaan, je nog niet zo veel. Maar eenmaal op het podium wil 
je die prijs winnen en niets anders dan dat.  De andere finalisten 
in ons jaar waren Versteijnen Transport en Hoefnagels Groep.  
Hele degelijke, échte Tilburgse familiebedrijven en dat vond ik 
daarom serieuze concurrenten. Dat gaf de winst extra glans.

2. Wat heeft de winst je naderhand nog gebracht?
Ten eerste kwamen er direct een hoop verzoeken om ergens 
een lezing te houden en natuurlijk ook of je het een en ander 
wilt sponsoren. Je staat toch in de spotlight. Maar wat extra 
opviel, was dat ik her en der gevraagd werd bestuurlijk toe te 
treden. Blijkbaar denken andere ondernemers of bestuurders 
plotseling dat je iets kan of in je hebt dat anderen niet hebben. 
Erg leuk natuurlijk, maar het was vooral een erkenning en 
feestje voor onze eigen organisatie. Iedereen binnen het bedrijf 
is trots en dat is erg mooi om te zien! 

3. Wat is in jouw ogen de waarde van de BOV-Trofee?
Een schouderklopje krijgen omdat je iets goed hebt gedaan, 
is altijd fijn. Zo zie en zag ik de BOV-Trofee. Dat van buitenaf je 
inspanningen en visie worden gewaardeerd. Dat voelt goed. 

4. Wat is je binding met het thema van dit jaar:
 ‘Een toekomst met historie’?
Daar heb ik zeker wel binding mee.  In mijn ogen hebben sterke 
bedrijven heel vaak een mooie historie. Dat is in veel gevallen 
de fundering onder het bedrijf.  Daarnaast geeft een lange 
historie veel ervaring en goed DNA dat wordt doorgegeven aan 
toekomstige bestuurders. Bedrijfscultuur dus. 

5. Is er een doel van de 17 beschreven ‘Sustainable Development 
Goals’ die aansluit bij de huidige bedrijfsvoering en zo ja, hoe?

Ze zijn allemaal belangrijk, maar eentje springt er voor mij wel 
uit: kwaliteitsonderwijs. Zonder goed opgeleide mensen wordt 
onze toekomst lastig. Want die vakmensen is waar het in ons 
vak allemaal om draait.
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WINNAAR 2009 - (H)EERLIJK ONDERNEMEN

CARDAN

 VIJF VRAGEN VOOR...
  JOOST EIJKENS

1. Hoe kijk je terug op het proces naar 
 de uitverkiezing als BOV-winnaar? 
Als intensief en leerzaam. We vonden meedoen belangrijker 
dan winnen, hoewel de winst stiekem toch heel leuk was. De 
competitie met mede-finalisten Bonheur Groep en Reijnders 
was groot, iets waar we het nog wel eens over hebben. Ik 
weet dat we wonnen omdat de jury het innovatieve karakter 
van onze organisatie erg waardeerde. De BOV-Trofee prijkt 
nog steeds op een prominente plaats op ons kantoor in 
TalentSquare. Na 10 jaar nog steeds trots op wat we toen al 
bereikt hadden. Dat zijn we nog iedere dag.

2. Wat heeft de winst je naderhand nog gebracht?
We kregen de nodige spin-off: we gingen leveren in grote 
steden in heel Nederland en werden lichtend voorbeeld van 
arbeidsmobiliteit in de breedste zin des woords. Mensen 
die we intensief begeleiden nemen daarna actief deel in de 
arbeidsmarkt. Dat was toen onze kracht en is het nog steeds. 
Ons toch al grote netwerk is na de overwinning gegroeid tot 
een landelijk en zelfs internationaal netwerk. Daarnaast gaf 
de winst ook vertrouwen, energie en vooral het gevoel om 
samen iets bereikt te hebben met een enorme diversiteit aan 
activiteiten.

3. Wat is in jouw ogen de waarde van de BOV-Trofee?
De BOV-Trofee is een prijs die ertoe doet. De prijs geeft je het 
onmiskenbaar gevoel dat je het als bedrijf organisatorisch, 
financieel en commercieel goed op orde hebt. 

4. Wat is je binding met het thema van dit jaar:
 ‘Een toekomst met historie’?
We hebben sindsdien ook een periode van forse tegenwind 
gekend. Dat overleven, hoort ook bij ondernemen, het zijn niet 
alleen succesverhalen. Tegenslagen brachten ons uiteindelijk 
verder en maakten ons sterker. Onze historie heeft onze 
toekomst bepaald. Met hetzelfde enthousiasme, dezelfde 
energie en vooral heel veel plezier  en doorzettingsvermogen. 
Zo stonden we 10 jaar geleden op het podium bij 013 en zo 
staan we vandaag er nog steeds. 

5. Is er een doel van de 17 beschreven ‘Sustainable Development 
Goals’ die aansluit bij de huidige bedrijfsvoering en zo ja, hoe?

Wij spelen op veel van de doelen in. Compleet passend 
zijn Kwaliteitsonderwijs; Waardig werk en economische 
groei; Industrie, innovatie en infrastructuur; Ongelijkheid 
verminderen; Vrede, justitie en sterke publieke diensten en 
Partnerschap om de doelen te bereiken. Deze doelen zijn in 
onze werkwijze omsloten. We sporen kwetsbare groepen actief 
aan deel te nemen aan de arbeidsmarkt.
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WINNAAR 2012 - ONDERNEMEN IS TOPSPORT

ELHO

VIJF VRAGEN VOOR...
OLAF ELDERENBOSCH

1. Hoe kijk je terug op het proces naar 
 de uitverkiezing als BOV-winnaar? 
Het thema ‘Ondernemen is topsport’ paste goed bij de fase 
waarin wij zaten. Ons innovatieve karakter en sterke groei 
zorgden volgens mij voor de winst. Die innovatie en groei 
hebben we doorgezet. Nu werken we onder de missie van 
meer groen brengen in het dagelijks leven van mensen verder 
aan ons merk. Dat zie je terug in ons pand: met meer dan 700 
planten omringt ons team zich nu dagelijks met groen!

2. Wat heeft de winst je naderhand nog gebracht?
In de eerste plaats waren we enorm trots! We konden laten 
zien waar Elho voor staat en presenteerden ons bijvoorbeeld 
aan potentiële medewerkers, die met ons mee wilden groeien. 
Dat is zeker gelukt: we werkten in 2012 nog met 100 man en 
inmiddels is dat gegroeid naar 220 gemotiveerde medewerkers. 

3. Wat is in jouw ogen de waarde van de BOV-Trofee?
De mogelijkheid te laten zien waar je voor staat is de waarde 
tijdens het proces zelf. Maar naderhand kun je dat ook verder 
uitdragen als winnaar. Dat is voor ons erg waardevol geweest in 
de groei van het bedrijf.

4. Wat is je binding met het thema van dit jaar:
 ‘Een toekomst met historie’?
Met 55 jaar ervaring zijn we er trots op marktleider te zijn op 
het gebied van kunststof plantenbakken. Doordat de wereld 
om ons heen aan het veranderen is merken we dat de natuur 
een steeds grotere aantrekkingskracht heeft. Planten en groen 
zijn de laatste jaren enorm in populariteit gestegen en we 
weten uit onderzoek dat natuur je blij maakt en het je energie 
een boost geeft.

5. Is er een doel van de 17 beschreven ‘Sustainable Development 
Goals’ die aansluit bij de huidige bedrijfsvoering en zo ja, hoe?

Het is onze missie zoveel mogelijk mensen te omringen met 
groen. Dat doen we door duurzaam te ondernemen en mooie 
designpotten te maken met handige oplossingen om planten 
happy en gezond te houden. Elho geeft Room to Nature voor 
een groene toekomst!



www.kokverhoeven.nl

Vormgeving      Fotografie      Tekst   
     Film      Socials      Content      Idee
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WINNAAR 2013 - TEGEN DE STROOM IN, VOLLE KRACHT VOORUIT

GVT GROUP OF LOGISTICS

 VIJF VRAGEN VOOR...
  WIL VERSTEIJNEN

1. Hoe kijk je terug op het proces naar 
 de uitverkiezing als BOV-winnaar? 
Uiteindelijk was het gewoonweg een fantastische avond. Er 
was wel contact met de overige finalisten, maar iedereen was 
ondernemer genoeg om zelf te willen winnen. Vandaar dat je 
het toch wel echt met je eigen team beleefde. 

2. Wat heeft de winst je naderhand nog gebracht?
Voor ons is het vooral een erkenning geweest dat we op de 
juiste weg zaten, dat we de goede keuzes maakten. Onze 
klantenkring bevindt zich vooral buiten de regio, dus direct 
nieuwe opdrachten leverde het niet op. Wel hebben we de 
winst naar buiten toe goed gecommuniceerd, om te laten zien 
dat we in onze eigen regio worden gewaardeerd. 

3. Wat is in jouw ogen de waarde van de BOV-Trofee?
Het is voor ons echt een prijs voor de mensen in onze 
organisatie, dat we samen iets goeds hebben neergezet en dat 
nog altijd doen. Dat dat gezien wordt door een jury die hier in 
de regio acteert. Dat is een ontzettende pluim, die we dan ook 
ruim hebben uitgedragen. 

4. Wat is je binding met het thema van dit jaar:
 ‘Een toekomst met historie’?
Het is een heel sterk thema. Want niet ieder bedrijf van nu 
heeft een toekomst. En niet iedere historie geeft garantie op 
een florissant heden. Je moet de juiste keuzes maken en je 
aanpassen op dat wat de toekomst gaat brengen. In welke 
branche je ook werkzaam bent.  

5. Is er een doel van de 17 beschreven ‘Sustainable Development 
Goals’ die aansluit bij de huidige bedrijfsvoering en zo ja, hoe?

Wij vinden dat iedereen moet bijdragen aan de verandering van 
de BV Nederland in een duurzame maatschappij. Vanzelfsprekend 
gelden er in de logistieke sector steeds strengere regels rondom 
milieu en klimaat. Maar het is ook een intrinsieke motivatie van 
ons om hier aan mee te werken. Het doel rondom klimaat past het 
beste bij de maatregelen die we nemen.
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WINNAAR 2014 - BOOMING BUSINESS

MTD

 VIJF VRAGEN VOOR...
  HANS VERHOEVEN

1. Hoe kijk je terug op het proces naar 
 de uitverkiezing als BOV-winnaar? 
Ik kijk er nog steeds met trots op terug. Het was een prachtige 
avond waar we met een groot aantal van onze medewerkers 
aanwezig waren. De winst van de trofee was echt een blijk van 
waardering voor al onze medewerkers die zo hard werken aan 
het succes van MTD wereldwijd.

2. Wat heeft de winst je naderhand nog gebracht?
De eerste paar weken na de uitreiking werden we bedolven 
onder het gebak van vele collega-bedrijven en leveranciers. Dat 
is prachtig en genieten, evenals de vergrote naamsbekendheid 
in Tilburg, hoewel we vooral internationaal werken. 
Belangrijkste was de impact op de eigen organisatie: het bracht 
de eerste jaren echt een positief effect daarin. Medewerkers 
waren trots en raakten verder gemotiveerd.  

3. Wat is in jouw ogen de waarde van de BOV-Trofee?
Het feit dat het een juryprijs is, was voor mij belangrijk. Bij het 
publiek gaat het er vaak ook om hoe goed je bekend bent en dan 
hadden we nooit gewonnen. Het is ook leuk dat er elk jaar een 
nieuw thema is en dat elk jaar een aantal bedrijven uit de regio 
in het zonnetje wordt gezet. De BOV-Trofee is goed voor het 
bedrijfsleven en goed voor de regio, daar ben ik van overtuigd.  

4. Wat is je binding met het thema van dit jaar:
 ‘Een toekomst met historie’?
Als ik eerlijk ben heb ik weinig gevoel met het huidige thema, 
maar dat kan aan mij liggen. Persoonlijk vind ik het een minder 
geschikte thema, omdat het niet in 1 keer pakkend is. Je moet 
er even over nadenken wat er mee wordt bedoeld. In 2014 toen 
wij de BOV-Trofee wonnen was het thema ‘booming business’. 
Dat is duidelijk en snapt meteen iedereen.

5. Is er een doel van de 17 beschreven ‘Sustainable Development 
Goals’ die aansluit bij de huidige bedrijfsvoering en zo ja, hoe?

Hier hoef ik niet lang over na te denken, schoon water en 
sanitair is een van de topics, en dat is nu juist onze core 
business. Wij werken elke dag aan nieuwe innovaties in 
producten en diensten ten aanzien van veilig water en meer 
duurzaam. Bijvoorbeeld met onze watertappunten voor 
events, voor het verminderen van ‘single used plastic’ en het 
verhogen van drinkwater. En met het real-time verzamelen van 
watermanagementdata van events om meer duurzame water 
infrastructuurdesigns te maken. 
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WINNAAR 2016 - VOORSPRONG DOOR INNOVATIE

NABER PLASTICS

 VIJF VRAGEN VOOR...
  WIM NABER

1. Hoe kijk je terug op het proces naar 
 de uitverkiezing als BOV-winnaar? 
In eerste instantie waren we wat sceptisch. De BOV-Trofee, is dat 
wel iets voor ons? Gaandeweg werden we steeds enthousiaster. 
De Junior Kamer draagt het evenement met veel passie uit 
en dat straalt ook zeker uit naar de finalisten. Wij hebben 
genoten van de samenwerking met de andere finalisten waarbij 
ieder bedrijf weer uniek is en eigen sterke kwaliteiten heeft. 
Ontzettend leuk om van dichtbij de ondernemers te leren 
kennen, hun ondernemers visie en kracht. Dat wij in 2016 de 
BOV-Trofee mee naar huis mochten nemen was een grote eer.

2. Wat heeft de winst je naderhand nog gebracht?
Het is een echte opsteker die vooral naamsbekendheid met 
zich meebrengt. Wat het precies heeft gebracht is moeilijk 
te meten maar met name de positieve boost die het bedrijf 
erdoor heeft gekregen is een winst die wij tot aan de dag van 
vandaag zijn blijven koesteren en uitdragen.

3. Wat is in jouw ogen de waarde van de BOV-Trofee?
De BOV-Trofee geeft aandacht aan de ondernemers en 
bedrijven uit de regio Tilburg. Het is een waardering waarbij jij 
als ondernemer of bedrijf genomineerd bent door je directe 
omgeving. Dat is een grote eer en daar mag je trots op zijn. De 
BOV-Trofee zet ondernemend Nederland op de kaart.

4. Wat is je binding met het thema van dit jaar:
 ‘Een toekomst met historie’?
Een toekomst met historie. Het thema straalt innovatie 
uit. Grensverleggend en onderzoekend ruimte geven aan 
nieuwe creatieve uitdagingen. Ook bij ons bedrijf stroomt de 
adrenaline door de aderen bij het bedenken en ontwikkelen 
van innovatieve, milieubewuste producten en processen.

5. Is er een doel van de 17 beschreven ‘Sustainable Development 
Goals’ die aansluit bij de huidige bedrijfsvoering en zo ja, hoe?

Verantwoorde consumptie en productie past het best bij 
onze huidige bedrijfsvoering én bij onze toekomstvisie. 
We vervaardigen onze producten zo duurzaam mogelijk, 
bekeken vanuit de invalshoeken: stroomverbruik, 
grondstofverbruik en grondstofkeuze. Door het toepassen 
van de nieuwste technieken in onze infrastructuur wisten 
wij ons stroomverbruik met 47% te reduceren. Daarnaast 
wekken wij via zonnepanelen sinds kort onze eigen stroom op. 
Daarmee kunnen wij Co2-neutraal produceren. Wij hebben ons 
gespecialiseerd in het maken van dunwandige producten, om 
ons grondstofverbruik per product zo laag mogelijk te houden. 
Hergebruik van grondstoffen is belangrijk. Naber streeft naar 
een circulaire economie en zet gerecycled kunststof in waar 
het gaat. Op dit moment wordt al 70% van al onze productie 
vervaardigd uit gerecycled materiaal.
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WINNAAR 2017 - FAST FORWARD

KIVITS DRUNEN

 VIJF VRAGEN VOOR...
  ROB VAN OPZEELAND

1. Hoe kijk je terug op het proces naar 
 de uitverkiezing als BOV-winnaar? 
De BOV-Trofee is een mooie prijs die wij erg waarderen. 
Toentertijd hadden we een competitieve, maar ook leuke 
relatie met de overige finalisten. Alle twee de andere finalisten 
waren en zijn mooie bedrijven, die graag wilden winnen. Na een 
zorgvuldig beoordelingsproces werden wij uiteindelijk winnaar. 
Vooral die zorgvuldigheid en deskundige blik van de jury tijdens 
het beoordelingsproces is mij bijgebleven.

2. Wat heeft de winst je naderhand nog gebracht?
Commercieel gezien niet heel veel. Dat komt, omdat onze 
klanten overal vandaan komen en niet uit onze regio. 
Desalniettemin vinden wij het nog steeds een eer en zien wij 
het als bevestiging van waar we mee bezig zijn. De trofee staat 
nog steeds prominent in onze entree en al onze medewerkers 
zijn er trots op dat wij als winnaar uit de bus kwamen. Al met al 
zorgt het dus voor een versterkte binding onderling en dat is 
ons ook veel waard.

3. Wat is in jouw ogen de waarde van de BOV-Trofee?
Een bevestiging van waar we zowel dagelijks als op de langere 
termijn mee bezig zijn. Wij hebben met name intern aan onze 
mensen kunnen laten zien dat niet alleen wij als directie van 
Kivits Drunen denken dat we goed bezig zijn, maar dat ook 
externe partijen concluderen dat wij goed bezig zijn. En dat is 
iets waar we met z’n allen trots op zijn!

4. Wat is je binding met het thema van dit jaar:
 ‘Een toekomst met historie’?
Samen met mijn vrouw Simone ben ik de derde generatie 
aan het roer van ons familiebedrijf. Volgend jaar vieren we 
ons 75-jarige bestaan. Met een rijke historie in een relatief 
traditionele branche waar wij toch vanuit eigen visie koploper 
zijn als het gaat om vernieuwing zoals bijvoorbeeld de transitie 
van diesel naar alternatieve brandstoffen. Dat past allemaal in 
het thema van dit jaar ook. 

5. Is er een doel van de 17 beschreven ‘Sustainable Development 
Goals’ die aansluit bij de huidige bedrijfsvoering en zo ja, hoe?

Met een aantal van deze doelen kunnen wij ons we 
identificeren. Sociale innovatie, groene en duurzame 
ontwikkeling maar ook thema’s als bewegen en gezondheid 
lopen als rode draad door onze onderneming. Zo hebben wij 
bijvoorbeeld een samenwerking met een topatleet die ons 
personeel helpt met sport en beweging. We willen dat onze 
collega’s fit blijven om te kunnen blijven presteren. Daarnaast 
zien we een veranderende trend in de sociale behoeften en 
daar proberen we dan ook flexibel mee om te springen.



20e UITREIKING  |  35

WINNAAR 2018 - MAKING THE DIFFERENCE

CAPI EUROPE

 VIJF VRAGEN VOOR...
  TOINE VAN DE VEN

1. Hoe kijk je terug op het proces naar 
 de uitverkiezing als BOV-winnaar? 
Ik ben vooral heel dankbaar dat we een BOV-nominatie kregen en 
dat we het hele traject mochten meemaken. Dat je de trofee dan 
ook nog mag winnen is helemaal een eer. Het traject is intensief, 
leerzaam, maar ook een eyeopener. Alles wordt onder de loep 
gelegd en moet kloppen. Dat zet je weer even op scherp. Je leert 
veel van elkaar. De finalisten zijn onderling bijna niet te vergelijken 
met elkaar, dus je hebt geen idee welke kant het op gaat.  

2. Wat heeft de winst je naderhand nog gebracht?
Naast alle publiciteit, vooral veel vertrouwen en waardering. 
Niet alleen van klanten en relaties, maar ook van andere 
bedrijven en je eigen personeel. Dat vertrouwen is een mooie 
beloning voor alles waar we als bedrijf hard voor werken. Het is 
een erkenning voor alle gebeurtenissen en de beslissingen die 
de afgelopen tijd gemaakt zijn. 

3. Wat is in jouw ogen de waarde van de BOV-Trofee?
Het is erg waardevol om bedrijven te waarderen en een podium 
te geven. Je wint hem niet zomaar, dus je moet van goeden 
huize komen. Het mooie aan de BOV-Trofee is dat je niet in 
een bepaalde branche hoeft te zitten. Iedereen kan op zijn 
eigen manier het thema invullen en laten zien hoe ze bijdragen 
aan de maatschappij. Dan merk je dat je als bedrijven altijd 
bepaalde raakvlakken hebt met elkaar. 

4. Wat is je binding met het thema van dit jaar:
 ‘Een toekomst met historie’?
Capi Europe heeft ondertussen ook een mooie historie 
opgebouwd. In de 22 jaar dat Capi bestaat is er een hoop 
veranderd en is het roer een aantal keer omgegooid. Als je 
daarop terugkijkt zie je hoe belangrijk dat is om te blijven 
bestaan. Bedrijven met een historie hebben door de tijd 
heen veel geleerd, kennis en ervaring opgedaan. Dit geeft 
veel draagvlak voor de toekomst. Het is mooi om te zien hoe 
andere bedrijven dit hebben gedaan en op hun eigen manier 
staande blijven in de bewogen economie en de veranderende 
arbeidsmarkt. Daar mag je als bedrijf trots op zijn. 

5. Is er een doel van de 17 beschreven ‘Sustainable Development 
Goals’ die aansluit bij de huidige bedrijfsvoering en zo ja, hoe?

Het liefste wil je alle 17 zeggen, maar het is een utopie om 
als bedrijf alles op te willen lossen. Ermee bezig zijn en 
bijdragen waar je kan is echter een must, al is het maar met 
een klein gebaar. Door hoog in te zetten op duurzaamheid en 
biodiversiteit (bijvoorbeeld met regentonnen en bijenhotels), 
maar ook op educatie en innovatie proberen we op onze 
manier de beste bijdrage te leveren voor onze maatschappij en 
toekomstige generaties. Als ik dan toch zou moeten kiezen sluit 
‘Verantwoorde consumptie en productie’ nauw aan bij datgene 
wij doen; het duurzaam produceren van kwalitatieve producten 
met een lange levenscyclus.
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MICHAEL DAALS
DAREWINES

TOM BIESSEN 
LUCEBERT

KOOS DE WOLF 
DE HOUTLOODS
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Het pop-up restaurant Brutal Love strijkt weer neer tijdens 
de uitreiking van de BOV-Trofee. Aangevuld met de chef-kok 
van Lucebert bestaat het team nu uit vijf vooraanstaande 
chefs uit het Tilburgse restaurantwezen, aangevuld met 
een topsommelier. Wijn en spijs komen wederom op een 
uitmuntende wijze tot hun recht. Laat u meevoeren langs de 
gerechten in Theaters Tilburg en vergeet niet onze culinair 
experts een pluim te geven. 

BRUTAAL, CREATIEF, 
EERLIJK EN VOL PASSIE.
DAT IS BRUTAL LOVE. 

HANS VERHOEVEN
KOK VERHOEVEN

STEFFAN OERLEMANS 
COOKAHOLICS

RALPH BLAKENBURG
LA NOUVELLE AUBERGE



Premium Bespoke
Om een uniek voorkomen te garanderen, 
is exclusiviteit een must. Kies voor Premium Bespoke!

Exclusieve ateliers als Biella, Zegna, Dino Filarte 
en Dormeuil stellen hoge eisen aan hun 
schaarse verkooppunten.

WWW.TAILORMADESUITS.NL

Perfect passend door 
de Duitse Kufner 
Canvasvoering

Garen van de 
Britse Coats Group

(sinds 1755)

BOV-DEALS
RONDJE VAN DE ZAAK! 
Suitdeal 749 voor 550
Smokingdeal 749 voor 499
Jacketdeal 450 voor 299
Cerrutideal 1749 voor 949
Overcoatdeal 799 voor 499
Shirtdeal 3x 450 voor 275
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NIEUW!
Het aanleveren van een 
eigen foto voor een foto-
voering is geen probleem!

Gedetailleerd door 
handgemaakte 
knoopsgaten 

Knopen gemaakt 
van hoorn, paarlemoer 

of Swarovski
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KLOPPEND HART
VAN METROPOOLREGIO BRABANT 

Midden-Brabanders, zijn van nature warme en gemoedelijke mensen. Dat zit diep in de genen. We hebben een 
gastvrij, ondernemend en dienstbaar karakter. En daar zijn we trots op! Dat karakter ademt door in de nieuwe 
strategische meerjarenagenda, die is opgesteld onder aanvoering van de negen gemeenten van onze regio 
(Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk). In nauwe 
samenwerking met elkaar én met regionale ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke 
ondernemingen, verenigd in Midpoint Brabant.

VAN NATURE: KENNIS, 
KUNDE & KARAKTER
In het kloppend hart van Brabant is 
duurzame groei door innovatie en 
ondernemen de standaard. Wij zijn 
sociale ondernemers en creatieve 

doeners. We willen uitblinken in duur-
zame ontwikkeling en we combineren 
economische, ecologische en sociale 
groei. De ambities zijn vastgelegd in de 
strategische meerjarenagenda 2019 
– 2023. Nu is de tijd gekomen om op 

basis van onze historie, met elkaar de 
handen uit de mouwen te steken en 
samen met onderwijspartners en on-
dernemers door te pakken. Dat doen 
we met ons netwerk en de partners in 
Midpoint Brabant.
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FORSE GROEI EN VEEL WERKGELEGENHEID
Midden-Brabant heeft een gevarieerde economie. Het mid-
den- en kleinbedrijf is sterk aanwezig, met concentraties in 
logistiek, maakindustrie en vrijetijdsbedrijven. Daarnaast 
biedt publieke dienstverlening in de zorg en het onderwijs 
veel werkgelegenheid. Er zijn grote bedrijven in de financiële 
dienstverlening, het verzekeringswezen en nieuwe bedrij-
ven die nieuwe diensten bieden. Onze regio laat groei zien 
in het aantal bedrijfsvestigingen, een daling van het aantal 
faillissementen en een stijging in het aantal snelle groeiers 
(bedrijven met minimaal 50 FTE die in drie jaar tijd met meer 
dan 60% zijn gegroeid in werkgelegenheid).

KENNIS-AS HART VAN BRABANT
Voor een slimme samenleving en een slimme economie is 
innovatie nodig. Midden-Brabant heeft als regio met drie 
mbo- en twee hbo-instellingen, een universiteit en geli-
eerde kennisinstituten hiervoor de kennis, kunde en het 
karakter in huis. Door de verbinding van de Spoorzone en 
de universiteitscampus met de ‘huizen’ van Midpoint Bra-
bant-House of Leisure in Oisterwijk, Gate2 in Gilze en Rijen, 
Huis van de Logistiek in Tilburg en Metal Valley in Heusden 
– ontstaat de kennis-as Hart van Brabant, die bijdraagt aan 
nieuwe ondernemersvisies en kansrijke innovaties.

SMART SERVICES
Centrale drijver van het nieuwe regionale economische 
kernprogramma van Midpoint Brabant is Smart Services. 
Waar het voorheen (bij de oude economie) alleen draaide 
om verdienmodellen rondom feitelijke 'fysieke' productie, 
gaat het bij Smart Services over connected devices, data, 
(zelf )lerend vermogen en nieuwe verdienmodellen met 
toegevoegde waarde voor eindgebruikers. Samen met am-
bitieuze ondernemers, verankeren we dit in onze regio en 
bevorderen we met het Smart Services programma de ver-
dere ontwikkeling van onze speerpunten: logistiek, maakin-
dustrie en leisure.
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“ Samen zetten wij onze schouders onder de ambities die wij hebben 
voor onze bewoners, bezoekers, bedrijven en studenten: een gezonde 
samenleving met meer welzijn. We koesteren ons ecologisch kapitaal. 
We zijn trots op onze maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie. We 
investeren in innovatie, circulariteit en energieneutraliteit. Ik voorspel 
dat de duurzame ontwikkeling die we inzetten niet alleen direct voelbaar 
is in de komende vier jaar, maar dat die bijdraagt aan een toekomst voor 
onze (klein) kinderen zodat zij met plezier samen kunnen wonen, werken, 
recreëren en genieten in ons prachtige, groene Hart van Brabant.”

SUCCESVOLLER MET EEN VISIE
De economische groei in Noord-Brabant ligt in 2019 met 1,8% boven het 
landelijk gemiddelde. Met ruim 1,3 miljoen werkenden en meer dan 40.000 
vacatures draait de Brabantse arbeidsmarkt overuren. Energietransitie, 
klimaatadaptatie, digitalisering en circulaire economie zijn nieuwe opgaven 
voor de regio. Samen met bestaande opgaven, speerpunten en beleid van de 
regio wordt dit integraal, innovatief en in samenwerking met kennisinstellingen 
en ondernemers opgepakt. Uit diverse onderzoeken blijkt al jaren dat bedrijven 
met een visie véél succesvoller zijn. Een visie geeft richting aan de onderneming 
en het motiveert en bindt medewerkers. Brabantse ondernemers verdienen 
een dag in het jaar waarop ze worden bedankt voor hun getoonde visie, lef, 
betrokkenheid en doorzettingsvermogen.

STRATEGISCH PARTNERSHIP
Ondernemen is continu vernieuwen. Durven experimenteren, leren en met 
nieuwe inzichten je visie bijstellen wanneer dat nodig is. Vanuit Midpoint 
Brabant juichen we toe dat regionale ondernemers, initiatief tonen, 
vernieuwen - én blijven (door)groeien. Samen vieren we de successen met een 
prachtig evenement als de BOV-Trofee. We zien veel thematische raakvlakken 
met de BOV-Trofee en we kijken er naar uit om samen met de BOV-Trofee en de 
Junior Kamer Hart van Brabant de programma’s en prioriteiten van Midpoint 
Brabant in de regio meer onder de aandacht te brengen. Ondernemers die 
zelf aan de slag willen met data en innovatie; de experts van Midpoint Brabant 
helpen je graag op weg. Voor meer informatie, kijk op: www.midpointbrabant.nl

THEO WETERINGS   
Voorzitter Midpoint Brabant
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FINALISTEN
JUNIOR BOV-TROFEE

TOINE SCHOUTENS
Propeaq is een draagbare licht-
therapiebril om prestaties en energie 
te optimaliseren. Zet de PROPEAQ 
lichtbril op, activeer de app en u kunt uw 
biologische klok positief beïnvloeden. 
PROPEAQ zorgt voor verhoogde 
alertheid, concentratie en productiviteit 
en voorkomt jetlag. PROPEAQ wordt met 
succes ingezet tijdens de nachtdienst en 
om prestaties van topsporters te helpen 
verbeteren. Klinkende namen zoals Epke 
Zonderland, Maarten van der Weijden, 
Ranomi Kromowidjojo en nog ruim 500 
andere Olympiërs gebruiken met succes 
onze lichtbril. Daarnaast wordt samen 
met de Radboud Universiteit de lichtbril 
bij de ziekte van Parkinson onderzocht en 
de eerste resultaten van het onderzoek 
zijn bemoedigend.

JOOST VAN DER VELDEN
Remoticom ontwikkelt én produceert 
slimme sensoroplossingen die zijn 
verbonden met het internet, door 
gebruik te maken van een LPWAN (Low 
Power, Wide Area Network). Denk hierbij 
aan straatverlichting dat reageert op 
passerend verkeer of sensoren die 
monitoren wanneer onderhoud aan 
een machine nodig is. Met onze slimme 
oplossingen dragen we bij aan een 
veilige, duurzame en efficiënte werk- 
en leefomgeving. Binnen Remoticom 
ontwikkelen en produceren we de 
hardware, de bijbehorende firmware en 
indien gewenst ook software. Remoticom 
is verdeeld over twee divisies; Smart 
Tech biedt oplossingen voor technische 
installaties, Smart Crowd verzorgt crowd 
control op evenementen of in de retail.

NIELS LEIJTEN
De bedrijfsfinanciering is de afgelopen 
jaren ontzettend veranderd. Waar de 
bedrijfsfinanciering voorheen door 
de bank werd verstrekt, zijn het nu 
tal van alternatieven die aangeboden 
worden. Stapelfinancieringen BV 
helpt ondernemers en professionele 
vastgoedbeleggers om een weg 
te vinden in het nieuwe landschap 
van de bedrijfsfinanciering. Zij 
hebben directe lijnen met banken, 
investeerders, en de platforms voor 
crowdfunding. Daarnaast bekijken 
ze specifieke financieringsvormen 
als debiteurenfinanciering, 
voorraadfinanciering en leasing. Samen 
met de ondernemer bekijken ze welke 
bedrijfsfinanciering het best past bij 
het bedrijf.
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JURY
JUNIOR BOV-TROFEE

LEO MASTENBROEK
DIRECTEUR BEDRIJVEN RABOBANK DE LANGSTRAAT
Verbinden en iets voor een ander betekenen. Dat zijn wel 
mijn drijfveren. De afgelopen 35 jaar ben ik actief in de 
bancaire sector. De combinatie van bankieren en mijn sociaal-
maatschappelijke rol, voelt als een warm bad. Ondernemers 
verder helpen. Dat gaat op meerdere manieren. De Junior 
Kamer Hart van Brabant doet dit op een bijzondere manier, 
want de impact en het aantal deelnemers aan de ( Junior) BOV-
Trofee is mijns inziens overweldigend. Wat een prachtig en 
succesvol evenement is dit. Ik ben er trots op om samen met 
de andere juryleden een bijdrage te mogen leveren.

PASCAL KOSTERS RA
PARTNER HLB VAN DAAL & VOORZITTER
Ondernemers ondersteunen bij het ondernemerschap, 
dat is wat ik inmiddels een kleine 20 jaar doe binnen HLB 
Van Daal. Sinds 2010 ben ik als jurylid verbonden aan 
de Junior BOV-Trofee en nog steeds is het een hele eer.  
Elk jaar sta ik er weer van te kijken wat een mooie start-
ups wij in onze regio hebben. Alle winnaars lieten hun 
onderneming in de jaren erna verder groeien. De drie 
ontzettend mooie kandidaten van dit jaar gaan ook een 
mooie toekomst tegemoet. Daar ben ik van overtuigd.

MARION LEIJTENS 
EIGENAAR HOSTEL ROOTS
Als starter en winnaars van de Junior BOV-Trofee 2018, 
is het een hele eer om in onze jonge ondernemersjaren, 
al deel te mogen nemen in de jury. Door te doen waar 
wij blij van worden, nemen we onze gasten en ons team 
mee in die energie. Wij creëren een hoge betrokkenheid 
en specialisten met eigen verantwoordelijkheid binnen 
ons team, zodat wij een duurzame toekomst genereren 
voor Hostel Roots. Volg je dromen, denk groots, omarm 
de tegenvallers en geniet van de successen. Dat geef ik 
de finalisten dit jaar dan ook van harte mee. 
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DE GESCHIEDSCHRIJVERS VAN DE TOEKOMST:

3 JUNIOR BOV-WINNAARS 
IN DE SPOTLIGHT

ALEXANDER VAN DEN AKKER 
AMO
AMO pakte in 2010 de JKJT. Eigenaar Alexander van den 
Akker weet nog steeds dat hij onder de indruk was.

“Een volle 013, een gelikte presentatie van ‘hoofdwinnaar’ 
Desso. Voor mijn gevoel maakte ik een veel slechtere beurt 
met mijn presentatie, dat kon ook haast niet anders. Maar 
überhaupt genomineerd worden, voelde al als een enorme 
eer, dus winst of geen winst, we hadden een topavond. Dat je 
dan uiteindelijk met de eer mag gaan strijken, was voor ons 
clubje de bevestiging dat we de juiste kant op gingen, dat 
goede zorg ook georganiseerd kan worden in een bv. En dat 
een professionele partij, zoals we de BOV en de Junior Kamer 
toch zien, dat ook waardeert.”

Die waardering is het belangrijkste aspect van de 
winst, volgens Van den Akker. “Nieuwe aanbestedingen 
vanuit gemeenten zal het niet hebben opgeleverd. Wel 
naamsbekendheid in de regio, waardoor we makkelijker 
binnenkwamen bij partners waar wij dagbesteding willen 
uitvoeren. Dat was zeker een pluspunt. Toch blijft de 
motivatie die je als team haalt uit het winnen van de prijs 
het belangrijkste resultaat. En aangezien we nog jaarlijks 10 
procent groeien, denk ik dat het goed gezien is om ons de 
prijs toe te kennen.”

20 jaar BOV-Trofee, maar ook 10 jaar Junior BOV-Trofee. 
Want al een decennia lang besteedt de Junior Kamer 
Hart van Brabant tijdens de uitreiking van de BOV-Trofee 
aandacht aan de startende ondernemer in de regio 
Midden-Brabant. Voorheen onder de naam JKJT biedt 
de Junior BOV-Trofee al die jaren al een platform aan 
beginnende ondernemers die met hun talent de markt 
bestormen.

De negen vorige winnaars vormen tezamen een groep 
ondernemers die op hun eigen wijze in de jaren erna hun 
onderneming zagen groeien. Maar hoe kijken zij terug 
op die winst, wat bracht het hen en welk stuk hebben 
ze sindsdien aan hun historie kunnen toevoegen? We 
spraken drie oud-winnaars. 
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GIJS VAN DER VELDEN
COOKAHOLICS
Een jaar na AMO pakte Gijs van der Velden met zijn 
Cookaholics de felbegeerde talentprijs. Het opende voor zijn 
onderneming nieuwe deuren. 

“Ik maakte op de avond zelf een beetje een valse start 
door een opmerking te maken over de kwaliteit van het 
eten, maar al met al verliep het toch wel goed. Je mag je 
toch presenteren aan een grote groep ondernemers met 
een product dat tot de verbeelding spreekt. Dat heeft ons 
zeker geen windeieren gelegd. We hadden de wind opeens 
echt mee, met meerdere prijzen, deel mogen nemen aan 
Tilburg Culinair, wat toch wel uniek is voor een cateraar, en 
natuurlijk de JKJT.”

Cookaholics heeft sindsdien zeker niet stilgezeten, net als 
Van der Velden zelf. “We rollen steeds nieuwe initiatieven 
en samenwerkingen uit, zitten op een goede locatie en 
hebben echt meer bekendheid opgebouwd. Zelf maak 
ik inmiddels al een aantal jaar met heel veel plezier deel 
uit van de Junior Kamer. Vanuit de Kamer heb ik zelfs een 
aantal malen de BOV-Trofee mede georganiseerd, in 2015 
zelfs als voorzitter. Het besef dat dat allemaal begon bij 
de uitreiking van de JKJT heb ik wel. Ik heb er alleen maar 
positieve herinneringen aan.”

SANDER OVERWEG
DE HOUTLOODS
In 2015 ging Restaurant De Houtloods er vandoor met 
talentaward tijdens de uitreiking in de Koepelhal. Het was 
een totale verrassing voor eigenaar Sander Overweg.

“De zaak was net open en we stapten compleet blanco in 
het hele proces. Ik was zelfs verbaasd dat er zo veel mensen 
tijdens de uitreiking aanwezig waren. Daar sta je dan, pitchen 
voor zo’n 700 man. Dat was wel even slikken. Uiteindelijk 
ging het allemaal goed en vond ik het een heel gave ervaring. 
Omdat we ook pas kort open waren, was de uitreiking 
meteen het eerste uitje met ons kernteam. Dat je dan ook 
met de prijs naar huis mag gaan, is natuurlijk onvergetelijk.”

De impact van de prijs bleek meer dan waar De Houtloods 
op gerekend had. “Iedereen vond het echt heel vet voor ons. 
Het voelde alsof Tilburg ons omarmde, omdat we iets nieuws 
neerzetten net na de crisis. Het leek alsof we een bestaande 
behoefte invulden en dat dat veel waardering met zich meebracht. 
En dat het niet altijd ernstig innovatief hoeft te zijn om zo’n prijs 
te winnen, gaf ons ook extra motivatie om verder in te zetten 
op ambacht. Dat we nu via Brutal Love aan hetzelfde grootse 
evenement een bijdrage kunnen leveren is natuurlijk helemaal 
supertof. Ik vind het ook typerend voor Tilburg dat we de handen 
ineenslaan als restaurant. Gewoon lekker samenwerken.”
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HOOFDSPONSORS ONDERSTREPEN 
WAARDE VAN BOV-TROFEE
GESCHIEDENIS SCHRIJVEN IS 
OP IEDER MOMENT MOGELIJK 
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De band tussen hoofdsponsor Rabobank en HLB Van Daal is een sterke. Al vele 
jaren prijken beide namen bovenaan de affiches en aankondigingen rondom het 
evenement. Samen met de organiserende commissie binnen de Junior Kamer, 
schrijven deze twee betrokken organisaties geschiedenis in het ondernemersveld 
van Midden-Brabant. Wat maakt voor hen de BOV-Trofee zo’n vooraanstaand 
evenement en welke binding hebben zij met het thema van dit jaar?

1. Welke waarde hechten jullie 
 aan de BOV-Trofee als award, 
 maar ook als evenement? 
 
RABOBANK
De BOV-Trofee is een prachtig middel 
om ondernemend Brabant één keer per 
jaar bij elkaar te brengen en het palet 
van mooie inspirerende bedrijven die 
opereren in Midden-Brabant te laten 
zien. Zowel de uitreiking als de trofee 
zelf zorgen ervoor dat ondernemers 
geïnspireerd worden en dat er samen-
werking tussen ondernemers tot stand 
komt. De Rabobank gelooft in de kracht 
van samenwerken en elkaar inspireren, 
het brengt ondernemers én de regio 
verder. Daarom zijn we al jaren trouwe 
sponsor van de BOV-Trofee en dragen 
we graag ons steentje bij in de jury. 
 
HLB VAN DAAL
De BOV-Trofee is een geweldige manier 
om parels van bedrijven in Midden-
Brabant in de spotlights te zetten en zich 
te laten profileren. Het evenement is 
een fantastisch plek voor ondernemend 
Midden-Brabant om met elkaar in 
contact te komen en te verbinden. Net 
als de Rabobank zien wij in dat we met 
verbinden ons als regio nog beter op de 
kaart kunnen zetten. En dus zet HLB Van 
Daal zich daar ook voor in.

2. Hoe hebben jullie het 
 evenement in de tijd van de 
 sponsoring zien veranderen? 
 
HLB VAN DAAL
Al deze inspirerende ondernemers 
op één plek maakt de BOV-Trofee al 

een evenement om trots op te zijn. 
Het samenzijn van deze ondernemers 
brengt ons allen naar een hoger 
level. Door de steeds langere lijst van 
winnaars, wordt een nominatie alleen al 
een steeds grotere eer. Je zou je maar 
mogen bijschrijven op de mooie lijst van 
winnaars van de BOV-Trofee! De waarde 
wordt alleen maar groter. 

RABOBANK
Het evenement is in de loop der jaren 
steeds groter en specialer geworden. 
Maar wat je vooral ziet is dat de Junior 
Kamer goed kijkt naar de trends en 
daarbij een passend thema zoekt. Wat 
past binnen de huidige tijdsgeest? 
En hoe geven we daar invulling 
aan. Als sponsor vinden we het 
bewonderingswaardig hoe een groep 
enthousiaste vrijwilligers een event van 
zo’n hoog niveau neer weet te zetten. 

3. Welke lading geven jullie aan 
 het thema ‘een toekomst met 
 historie’ van dit jaar? 
 
RABOBANK
Midden-Brabant is een energieke regio 
waar voor ondernemers veel kansen 
liggen. We lopen voorop op het gebied 
van logistiek en vrijetijdsbesteding en 
hebben goede onderwijsinstellingen 
in de regio die de regio verder helpen 
op het gebied van bijvoorbeeld Smart 
Industry. Tegelijkertijd zijn er veel mooie 
MKB-bedrijven in de regio met een 
lange (familie)historie. Door samen te 
werken en partnerships aan te gaan 
met bijvoorbeeld Midpoint Brabant 
Logisitics en Station88 verbinden we 

de kennis opgebouwd in het verleden 
met de bedrijven die we nodig hebben 
in de toekomst. Als Rabobank zijn we 
als coöperatie al ruim 110 jaar actief 
in de regio en hebben we een enorm 
netwerk en veel kennis opgebouwd 
in en over de regio. Zowel de kennis 
als het netwerk zetten we graag in om 
het ondernemersklimaat ook in de 
toekomst te verbeteren. 
 
HLB VAN DAAL
Zonder historie geen toekomst. 
Terugkijken in je eigen historie is ‘het 
moment’ om in te zien wat je hebt 
bereikt. Een moment van trots! Wat 
je ambitie als ondernemer ook is, blijf 
vooruit kijken naar de stip op de horizon 
en anticipeer waar nodig. Als full-service 
advieskantoor, ondersteunt HLB Van 
Daal, onder meer met haar Challenge 
& Control-programma, ondernemers 
doelstellingen daadwerkelijk te 
realiseren. Together we make it happen!

4. Hoe zien jullie de toekomst 
 van het evenement voor je? 
 
HLB VAN DAAL
Wij zijn ervan overtuigd dat er elk jaar 
weer bedrijven zijn die de competitie 
met elkaar willen aangaan om de 
titel “Beste Ondernemers Visie”. 
Ondernemend Midden-Brabant blijft 
zich in rap tempo ontwikkelen en zorgt 
daarmee steevast voor steeds weer 
uitdagende kandidaten. Wij kijken er 
naar uit ook deze ondernemers te 
ontmoeten en samen te werken aan een 
toekomst voor de BOV-Trofee binnen 
een sterk ondernemende regio!

RABOBANK
Als de Junior Kamer zich blijft 
vernieuwen en gelijktijdig de connectie 
met het verleden weet te behouden 
dan verwachten wij nog veel succesvolle 
edities van de BOV-Trofee!
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