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Winnaars MKB Westland Partners Ondernemersprijs

2013
KUBO

KUBO blijft  zich maar door ontwikkelen. 
Zij ontwikkelen niet alleen kassen voor de 
groente- en bloementeelt, maar juist ook om 
olie uit de grond te halen. KUBO heeft  met 
zijn eigen Ultra-Clima kas een heel nieuw 
concept gebouwd waarmee telers energiezui-
nig kunnen investeren, wat resulteert in een 
maximale producti e en betere kwaliteit. De 
behaalde resultaten bewijzen dat het concept 
werkt. Een zeer innovati ef bedrijf dat daarom 
door de jury gekozen is tot overall winnaar 
in 2013.

2014 
vandervalk+degroot 

Sinds de oprichti ng in 1962 is vandervalk+-
degroot zich conti nu blijven ontwikkelen 
en uitbreiden. Het rioleringsbedrijf is onder 
andere van 0 tot 500 medewerkers gegroeid. 
Vandervalk+degroot blijft  investeren in hun 
personeel zodat de medewerkers kunnen 
doorgroeien in het bedrijf. Dat het bedrijf din-
gen kan doen die niemand anders in de hele 
wereld kan, maakte diepe indruk op de jury. 
Denk aan de in eigen beheer ontwikkelde 
'Waterjet'. Op punten als ‘bedrijfseconomi-
sche prestati es’ en ‘strategie’ scoorde vander-
valk+degroot zelfs bovengemiddeld. 

2015
Greve Banden 

Wilco Greve is dé ondernemer van 2015. Het 
full-service bandenbedrijf gevesti gd in een 
hypermodern pand in De Lier beschikt over 
alle know-how in elke tak van de banden-
branche. De jury werd geraakt door de 
passie, lef, bevlogenheid en het ondernemer-
schap van het bedrijf. Sinds de oprichti ng in 
2010 zijn zij zich conti nu blijven ontwikkelen. 
Je merkt de bevlogenheid van de medewer-
kers. Het is duidelijk hoe het bedrijf zich wil 
positi oneren: een kwaliteitsbedrijf gericht 
op service. Die servicegerichtheid maakt het 
bedrijf onderscheidend.

2007 
VTM Telecom Business 
Center BV

Hans Olsthoorn: "In 2007 heeft  MKB West-
land de Ondernemersprijs Westland in het 
leven geroepen. De prijs is bedoeld voor 
ondernemers die op opvallende en succes-
volle manier een bijdrage hebben geleverd 
aan het imago en de aantrekkingskracht van 
het Westland. VTM is er nog steeds trots op 
dat wij desti jds als eerste bedrijf deze prijs in 
ontvangst mochten nemen." (2018)

2008 
MSN Retail

Aart den Haan: “Door het winnen van de 
prijs in 2008 kregen we met het Haantje / 
MSN retail een enorme boost in bekend-
heid. Bovendien breidt het lidmaatschap 
van MKB Westland je zakelijke netwerk goed 
uit.” (2018)

2009 
Van der Knaap Groep

Van der Knaap had als juryopmerking dat hij 
maatschappelijk zeer verantwoord onder-
neemt, er écht staat als ondernemer en zich 
in deze economische ti jden onderscheidt 
door in de leefomstandigheden van zijn werk-
nemers te blijven investeren. In zijn persoon 
schuilt een echte ondernemer, die vol passie 
zijn onderneming verder brengt. En dat ter-
wijl hij bijvoorbeeld ook nog oog houdt voor 
de leefomstandigheden van zijn werknemers 
in het buitenland.

2016
Van der Ende Groep

Het familiebedrijf van Piet en Lex van der 
Ende scoort hoog op punten als 'Strategie 
& Innovati e' en 'Personeel & Organisati e'. 
De medewerkers worden erg betrokken bij 
het bedrijf, daar geven ze veel aandacht aan. 
Daarnaast onderscheiden zij zich in hun bran-
che en blijven zij zoeken naar nieuwe mark-
ten. De onderneming heeft  als doel om twee 
innovati es per jaar op de markt te zett en. Ze 
kijken zelf naar welke innovati es er nodig zijn 
in hun sector, maar luisteren daarnaast ook 
goed naar wat het bedrijfsleven wil.

2017
Tendenz Kappers 

De kapsalon van Rob en Esther Starrenburg 
uit Honselersdijk heeft  een duidelijke visie. Zij 
knippen geen haar, maar knippen mensen. 
Dit voel je meteen wanneer je binnenkomt. 
Het is een beleving. Ze bieden iets anders dan 
de meeste kapsalons, waardoor zij niet alleen 
klanten trekken uit Honselersdijk, maar ook 
daarbuiten.

2010 
Greenco 

Greenco heeft  de Ondernemersprijs 
gewonnen door hun vooruitstrevende blik en 
uitstekend ondernemerschap. 

2011
MOOI

2011 was het jaar van de familiebedrijven. De 
winnaar van dit jaar:  Mooi. Een vernieuwend 
concept van de gebroeders Kouwenhoven uit 
Naaldwijk. Met hun formule hebben de twee 
cosmeti ca-broers het succesvol opgenomen 
tegen de erkende grootheden in de markt, 
zoals Douglas en ICI Paris.

2012
DAEL

Ruim 16 jaar geleden zijn de broers Van der 
Hout samen gestart als elektrotechnisch 
installati ebedrijf. Inmiddels vallen er veel 
meer bedrijven onder de DAEL groep, zoals 
DAEL Power, DAEL IT, DAEL Security en DAEL 
Telecom en zijn zij gegroeid naar een gezond 
bedrijf met ruim 150 medewerkers. Daarnaast 
parti ciperen de broers in een aantal succes-
volle bedrijven. DAEL is inmiddels niet langer 
meer uitsluitend acti ef als elektrotechnisch 
installateur, maar bedient ook grote telecom-
providers.

2018
Word jij de 
MKB Westland 
Partners 
Ondernemer 
van het jaar?
 
Ken jij een ondernemer die in 
aanmerking komt voor deze prijs?

Nomineer dan via 
www.mkbwestland.nl/
ondernemersprijs 


