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Jury maakt negen genomineerde bedrijven 
Business Event Maas en Waal bekend

BUSINESS EVENT

Van Ark vertelt dat bij de beoordeling onder 
andere gekeken is naar goed ondernemer-
schap, duurzaamheid, innovatie, MVO en of 
de genomineerden bijvoorbeeld een ambassa-
deursrol hebben voor het gebied. “De afwe-
ging was moeilijk. De genomineerde bedrijven 
worden geleid door stuk voor stuk zeer bevlo-
gen ondernemers, elk met eigen karakteristie-
ke eigenschappen”, aldus Van Ark. 

De jury heeft de volgende 
nominaties toegekend:
Jonge Ondernemer/
Onderneming van het Jaar:
Van Sommeren Elektro: Twan Jansen;
Saam Thuisbegeleiding: Charlotte Veens;
Jabema BV: Jan van Ingen en Matthieu 
Gremmen
MKB en Detailhandel:
De Tuinen van Appeltern: 
Ben en Riet van Ooijen;
Dorien Anti-Ageing Center: 
Dorien Schonenberg;
Bouwmarkt Alex van Gruijthuijsen: 
Alex van Gruijthuijsen.
Industrie en Dienstverlening: 
Global Paint Products: Kees Willems en 
Patrick Peters;
Slechtziend.nl: Han de Waard;
Huisman Groep: Sander van Gelder, 
Peter Huisman en Rob Huisman;

Rabobank Maas en Waal, hoofdsponsor van 
het Business Event, stelt nog een speciale 
Rabo Award, met het thema Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen, beschikbaar voor 
de genomineerden.
Na de uitreiking van de Awards is er alle 
ruimte om elkaar in een feestelijke en culi-
naire sfeer te ontmoeten, contacten te ver-
nieuwen of te leggen. De ervaringen tot nu 
toe laten zien dat hier verrassende zaken uit 

voortkomen voor businesspartners en bezoe-
kers. Netwerken immers van belang voor 
ondernemers.
Het Business Event Maas en Waal wordt breed 
ondersteund door de gemeente West Maas en 
Waal, gemeente Druten, Kamer van Koophan-
del en de verschillende ondernemersverenigin-
gen en bedrijvenkringen uit de eerdergenoem-
de gemeenten. Door effectieve bundeling van 
krachten is er geen ongewenste versnippering 
meer van activiteiten. Een totale profi lering 
van het ondernemerschap in Maas en Waal is 
daarvan het resultaat. 

Kaarten voor het Business Event Maas en 
Waal zijn verkrijgbaar via de website:  
www.businesseventmaasenwaal.nl

R I V I E R E N L A N D  B U S I N E S S  |  N U M M E R  4  |  S E P T E M B E R  2 0 1 2

De eerste editie van het Business Event Maas en Waal wordt 1 oktober ge-
houden. Dit is een indrukwekkend, spannend en onderhoudend netwerke-
venement waarin onderscheidend en inspirerend ondernemerschap in de 
schijnwerpers wordt gezet. De jury van het Business Event Maas en Waal 
heeft, onder leiding van juryvoorzitter notaris mr. C. van Ark, de negen ge-
nomineerde bedrijven bekend gemaakt die in aanmerkingen komen voor 
de titel ‘Ondernemer van het jaar’.

Huisman Elektrotechniek, Druten
Denken in oplossingen
Daar zijn we goed in, al sinds 1955! Met 
ongeveer 300 personeelsleden engineert, 
installeert en onderhoudt Huisman Elek-
trotechniek elektrotechnische installaties 
en systemen in uiteenlopende sectoren. 
Van het monteren van zonnepanelen bij 
woonhuizen, tot de toegangscontrole op 
bedrijventerreinen, onze betrokken spe-
cialisten doen het met plezier. Alle dagen 
in de week, 24 uur per dag staan ze klaar 
voor klanten in binnen- en buitenland.
Organisatie
Door onze platte organisatie zijn de lijnen 
kort en kunnen we snel schakelen. Niet 
alleen onze klanten vinden dat fi jn, maar 
ook onze medewerkers. Eigen verant-
woordelijkheid en goed opgeleide mede-
werkers vinden we belangrijk. Daarin 
investeren we, de lat ligt hoog.
Onze aanpak
Klanten mogen van ons verwachten dat 
we meedenken. Huisman Elektrotechniek 
levert maatwerk. Bij problemen zijn we in 

staat met nieuwe oplossingen te komen. 
Dat is onze kracht: we zijn innovatief.
MVO en sociale betrokkenheid
Aan Maatschappelijk Verantwoord On-
dernemen hechten we waarde. Zo heb-
ben we de Swillgasser ontwikkeld. Een 
compacte vergistingsinstallatie voor het 
verwerken van organisch afval op een 
hoogwaardige, groene manier. Via de 
TAP (Thermo Acoustic Power generator) 
hebben we gerealiseerd industriële rest-
warmte om te zetten in energie. Huisman 
Elektrotechniek stimuleert het elektrisch 
rijden en vindt de leefomgeving erg be-
langrijk. Lokale verenigingen en evene-
menten worden door ons gesponsord. 
Maak kennis met ons bedrijf op www.
huisman-elektro.nl 
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