Geachte,
 Genomineerden
 Burgemeesters en Wethouders
 Ondernemersverenigingen
 Partners en Sponsoren van de Ondernemersprijs,
 Geachte aanwezigen,
Zoals u zojuist begreep mijn naam is Nico Voogt, een verzekerende ondernemer uit Gouda en mag u
vanavond kort tot u spreken.
Ik doe dat als voorzitter Gouda-Onderneemt en warm pleitbezorger van regionale samenwerking door
ondernemersverenigingen in Midden Holland.
Ondernemersverenigingen die als belangenbehartigers van de lokale en regionale economie op
regelmatige basis overleggen met overheid en onderwijs.
Geachte aanwezigen, Als eerste wens ik u graag allen vanaf deze plaats , mede namens het bestuur
van Gouda-Onderneemt, namens de organisatie van de Ondernemersprijs en namens
ondernemersplatforms in Midden Holland allen een gezond en voorspoedig 2019!
Zowel in privé als ook zakelijk en bestuurlijk.
Dat 2019 een jaar mag zijn van ondernemen, netwerken, samenwerken en doelen halen. En met
samen doel ik dan ook op de samenwerking tussen Overheid, Ondernemers en Onderwijs.
Graag benadruk ik hier dat de samenwerking, het overleg en de inzet van deze drie goed is en we met
elkaar, waar dat mogelijk is, ook daadwerkelijk samenwerken.
Vanuit Ondernemers met de OPBR Bodegraven Reeuwijk, Ondernemers Zuidplas, Ondernemers
Krimpenerwaard, OPW-Waddinxveen en
GoudaOnderneemt.
Vanavond is ook een voorbeeld van samenwerken tussen Overheid en Ondernemers.
Bodegraven/Reeuwijk, Zuidplas, Waddinxveen, Krimpenerwaard en Gouda, de vijf gemeenten in
onze regio Midden Holland zijn daarom ook businesspartner van de Ondernemersprijs. En dat zijn ze
al vanaf het eerste jaar ! Een compliment waardig.
Ook Kom Binnen Bij Bedrijven is een vorm van samenwerking en dan tussen Overheid, Ondernemers
en Onderwijs
Maandag 11 maart tot en met zaterdag 16 maart 2019 is het weer zo ver en zetten bedrijven en
organisaties hun deuren open. En iedereen die in die bedrijven en organisaties geïnteresseerd is, nu
of later, kan binnenkijken. Vorig jaar ontvingen 300 bedrijven in de regio meer dan 1000
geïnteresseerden. Doet u dit jaar ook mee?
Maar zo is er ook steeds meer samenwerking tussen Ondernemers en Onderwijs;
Een willekeurig en mooi voorbeeld daarvan is De stichting 'Vrienden van het Schoonhovens College'
bestaat uit ruim 100 bedrijven die zich hebben verbonden aan de school, omdat zij het belangrijk
vinden dat er samenwerking en aansluiting is tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Een ander voorbeeld van samenwerking is de Bouwacademie Gouwe en Rijnstreek in Waddinxveen
Het Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw (SPB) is een opleidingsbedrijf voor jonge
bouwvakkers in de regio Gouda en Rijnstreek.

Kortom, het onderwijs heeft het bedrijfsleven nodig en het bedrijfsleven het onderwijs. Een uitdaging
dus met elkaar.
Maar er is meer. Zo is er ook de uitdaging van een regionale energietransitie. En daarbij hebben we
elkaar gewoon nodig. Niet alleen omdat we moeten maar ook vanuit een maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Lokale duurzaamheidsplatforms als een DPW-Waddinxveen en een DPGGouda zetten ook in op die regionale samenwerking.

Verder, De samenwerking tussen overheid en ondernemers op het gebied mobiliteit en infrastructuur
is van is vaak van cruciaal belang. Dat is bij een N11/Bodegravenboog zo, bij een Vaste
Oeververbinding Krimpenerwaard, De N207, de A12-Corridor, en………. bij de gezamenlijke lobby
die nodig was om de toe en afrit 11 bij op de A12 Gouda te behouden en de regio niet op te sluiten
achter een openstaande Amaliabrug.

In het afgelopen jaar hebben we met heel veel kracht de lobby gevoerd en mogen over het resultaat
wat nu voorligt als ondernemers tevreden zijn.
Voor wie de aan de minister overhandigde petitie heeft getekend en zich heeft ingezet, dank daarvoor!
Nogmaals, samenwerken met en tussen overheid, ondernemers en onderwijs blijkt steeds weer
noodzaak.
En dan, de Ondernemersprijs Midden Holland, Inmiddels voor de 5e keer op rij zelfstandig
georganiseerd door ondernemersclubs in de regio nadat de KvK dit event vele jaren daarvoor steeds
had georganiseerd.
Een ware en succesvolle traditie dus die we moeten koesteren!
Waar het gaat om succesvol, geachte aanwezigen, dan is dat niet in de laatste plaats vanwege de
strakke regie van de jury onder het voorzitterschap van Nicole Stigter van Westerhuis Notarissen die
na drie jaar het voorzitterschap heeft doorgegeven aan Daniel Westerhuis.!
Nicole, dank voor je voorzitterschap, het in goede banen leiden van toch vaak moeilijke keuzes en
dank voor het altijd professionele verslag op het podium en tot het laatst toe spannende onthullen van
wie de winnaar was. Chapeau! Dank je wel!
Om praktische redenen worden de bloemen morgen op je kantoor bezorgd maar is hier een applaus
op zijn plaats!
Geachte aanwezigen, zoals ik aangaf is de ondernemersprijs inmiddels een traditie met nu nog 9
trotse genomineerden en…..straks ook 3 bedrijven/ondernemers als winnaar in zijn of haar categorie.
Hoe mooi is dat? Ieder vanuit zijn eigen beleving, bezieling en ondernemerschap.
Een prachtige erkenning voor de weg die werd bewandeld tot aan het moment van nominatie of nog
mooier het winnen…..
…..Daar ging wel wat aan vooraf, Na een zorgvuldige voordracht aan de jury door de
Voordrachtcommissie met vertegenwoordigers uit de gehele regio was het op 26 november zover.
De negen genomineerden presenteerden zich in de Stijlkamers aan de Westhaven aan de voltallige
jury, pers, sponsoren en partners van de Ondernemersprijs.
Altijd weer spannend en vooral inspirerend hoe elke genomineerde zich aan de aanwezigen
presenteert.
Een geslaagde presentatie met stuk voor stuk trotse genomineerde ondernemers! Genomineerd om
kans te maken op Ondernemer van het jaar! Wie kan dat zeggen? De PR-machine begon op volle
toeren te draaien……
Daarna werd het, en dan klap ik niet echt uit de school, ook nog even echt spannend achter de
schermen voor de organisatie zelf....
Maar hoe dan ook, de regie hebben we overgenomen en vast stond direct en is ook zo direct
gecommuniceerd, dat hoe dan ook de genomineerden, die op 14 januari een feestelijke avond in het
vooruitzicht was gesteld, ook daadwerkelijk vanavond het podium konden betreden.
Want als we nomineren dan benoemen en vieren we ook de winnaars.
Geachte aanwezigen, ik ben dan ook uitermate trots op het feit dat we daarin zijn geslaagd. Hier en
nu, vanavond in de Goudse Schouwburg.
Dank aan ieder die met veel inzet vanavond alsnog tot een succes heeft gemaakt.
Dames en heren, Last but not least doe ik bij deze een oproep aan ondernemers in de zaal. Denkt u
dat u of uw werkgever eigenlijk ook in aanmerking zou kunnen komen voor een nominatie dan kunt u
ook zelf een aanmelding doen voor de ondernemersprijs van volgend jaar. Het brengt uw bedrijf én
medewerkers een gevoel van trots om genomineerd te worden en nog mooier winnaar te zijn.
Schroom niet!
Dit gezegd hebbende ga ik u niet langer in spanning houden, dank ik u voor uw aandacht en wens u
en de genomineerden met hun medewerkers en familie een prachtige avond!
Geniet van de nominatie en een mogelijke overwinning.
Ik zie u na afloop graag in de foyer of de kleine zaal.
Beiden zijn ingericht op een nog gezellige after-party!

