
Ondernemer van het Jaar
Verkiezing 2018



1 Algemene doelstelling 
  De Stichting Ondernemer van het Jaar Peel Noord, opgericht 

in 2008 (hierna te noemen de Stichting), stelt zich ten doel om 
eens in de vier a vijf  jaar een onderscheiding uit te reiken aan 
de Ondernemer van het Jaar alsmede de Starter van het Jaar. 
Hiermee wordt beoogd aandacht te vestigen op het ondernemen 
- in de breedste zin van het woord - in de gemeenten Gemert-
Bakel en/of Laarbeek en inspiratie te geven aan allen die 
op dit terrein werkzaam zijn. De onderscheidingen worden 
uitgereikt tijdens een door de Stichting te organiseren feestelijke 
bijeenkomst. 

 
2 Onderscheiding(en)
2.1    De onderscheiding(en) wordt toegekend en uitgereikt aan die 

ondernemer die naar de mening van de jury zich bijzonder 
onderscheidt binnen het bedrijfsleven in de gemeenten Gemert-
Bakel en/of Laarbeek. 

2.2    Een ondernemer m/v is een persoon die binnen de betreffende 
onderneming als eindverantwoordelijke kan worden beschouwd 
en tenminste direct dan wel indirect voor 5% gerechtigd is in het 
kapitaal van de onderneming (aanmerkelijk belanghouder) en al 
of niet met personeel een onderneming runt. Een onderneming is 
een organisatie van kapitaal en arbeid, gericht op het maken van 
winst.

2.3   Er wordt geen onderscheid gemaakt in categorieën. Elke onder-
nemer wordt getoetst op vastgelegde criteria.

2.4   Een speciale selectiecommissie draagt drie genomineerden 
voor aan de jury. De jury bezoekt de genomineerden, beoordeelt 
hen en besluit uiteindelijk wie de onderscheiding krijgt op de te 
organiseren feestelijke bijeenkomst.

2.5   De Ondernemer van het jaar Peel Noord 2018 wordt gekozen op 
24 maart 2018. 

 
3 Voorwaarden deelname Verkiezing Ondernemer van het Jaar
3.1   Kandidaat-ondernemer (hierna ook te noemen: ‘de kandidaat’) 

hebben hun (hoofd-)vestiging in de gemeenten Gemert-Bakel 
en/of Laarbeek.

3.2  Kandidaat-ondernemer dient minimaal drie jaar als eigenaar-
ondernemer actief te zijn, hetgeen dient te blijken uit de  inschrijving 
bij de Kamer van Koophandel, te rekenen vanaf 01 januari 2017. 
Indien de gerechtigdheid tot de onderneming toebehoort aan 
meerdere natuurlijke personen (zoals hiervoor bepaald onder 2.2) 
zal slechts 1 natuurlijk persoon van de betreffende onderneming 
kunnen deelnemen aan deze verkiezing;

3.3  Kandidaat-ondernemer onderscheidt zich op specifieke terreinen 
in het ondernemen. Hij/zij levert daarmee een bijdrage aan de 
bedrijvigheid als bron van werkgelegenheid en welvaart en aan 
de goede naam van het bedrijfsleven in de gemeenten Gemert-
Bakel en/of Laarbeek.

3.5  De kandidaat verklaart op de hoogte te zijn van en in te stemmen 
met het reglement van deelname.

3.6  Een kandidaat verklaart dat de uitsluitingsgronden die genoemd 
worden in bijlage A niet op hem/haar van toepassing zijn voor 
zover bekend op datum van ondertekening. Dit wordt eveneens 
door zijn/haar accountant bevestigd. (Bijlage A wordt zal aan 
de kandidaten worden verstrekt na de sluitingsdatum voor 
nominatie);

3.7  Ondernemers die in 2013 door de 1e selectieronde zijn gekomen 
en het OVHJ-traject 2013 hebben meegemaakt zijn uitgesloten 
van deelname. 

 
4 Voorwaarden deelname Verkiezing Starter van het Jaar
4.1  Kandidaat-ondernemer (hierna ook te noemen: ‘de kandidaat’) 

hebben hun (hoofd-)vestiging in de gemeenten Gemert-Bakel 
en/of Laarbeek.

4.2  Kandidaat-ondernemer dient maximaal drie jaar als eigenaar-
ondernemer actief te zijn, hetgeen dient te blijken uit de inschrijving 

bij de Kamer van Koophandel, te rekenen vanaf 01 januari 2017. 
Indien de gerechtigdheid tot de onderneming toebehoort aan 
meerdere natuurlijke personen (zoals hiervoor bepaald onder 2.2) 
zal slechts 1 natuurlijk persoon van de betreffende onderneming 
kunnen deelnemen aan deze verkiezing;

4.3  Kandidaat-ondernemer onderscheidt zich op specifieke terreinen 
in het ondernemen. Hij/zij levert daarmee een bijdrage aan de 
bedrijvigheid als bron van werkgelegenheid en welvaart en aan 
de goede naam van het bedrijfsleven in de gemeenten Gemert-
Bakel en/of Laarbeek.

4.5  De kandidaat verklaart op de hoogte te zijn van en in te stemmen 
met het reglement van deelname.

4.6  Een kandidaat verklaart dat de uitsluitingsgronden die genoemd 
worden in bijlage A niet op hem/haar van toepassing zijn voor 
zover bekend op datum van ondertekening. Dit wordt eveneens 
door zijn/haar accountant bevestigd. (Bijlage A wordt zal aan 
de kandidaten worden verstrekt na de sluitingsdatum voor 
nominatie)

5 Aanmelding
5.1  Ondernemers en Starters kunnen zichzelf aanmelden of door 

anderen (personen, ondernemersverenigingen of instellingen) 
schriftelijk als kandidaat worden voorgedragen.

5.2  De kandidaatstelling gebeurt door invulling van het aanmeldings-
formulier.

5.3  De kandidaat ontvangt na toetsing een tweede set formulieren 
voor aanvullende informatie.

5.4  Na aanmelding vindt er medio mei een 1e selectie van 
ondernemers en starters plaats om te komen tot een groep 
van 16 ondernemers die gezamenlijk het OVHJ-traject 2018 
in gaan. Gedurende dit traject vinden er tot maart 2018 een 
aantal bijeenkomsten plaats waarbij ondernemers van elkaar en 
met elkaar ervaringen, vaardigheden en kennis uitwisselen en 
opdoen. 

5.5  Tevens ontvangen deze geselecteerde kandidaten een rap-
portage omtrent de totale bevindingen dat gezien kan worden 
als een maatwerkadvies gericht op de betreffende ondernemer;

5.6  Uit deze groep worden drie kandidaten genomineerd, welke 
vervolgens door de jury bezocht worden. 

5.7  De sluitingsdatum voor het aanmelden van de kandidaten is 
vastgesteld op 1 mei 2017 

5.8  De aanmelding wordt via de website gedaan of via een gesloten 
envelop gezonden naar: Stichting Ondernemer van het Jaar Peel 
Noord, Postbus 38, 5420 AA  Gemert 

5.9  Alle van en over het kandidaat-bedrijf verkregen informatie 
wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld of met voorafgaande 
schriftelijke goedkeuring van de kandidaat gepubliceerd. Alle 
ingevulde formulieren worden na de verkiezing teruggezonden 
naar de kandidaten.

 
6 Selectie
6.1  De namen van de geselecteerde kandidaat-ondernemers wor-

den openlijk bekend gemaakt.
6.2  De uiteindelijk drie genomineerde kandidaat-ondernemers wor-

den uitvoerig in de media gepresenteerd.
6.3  Tegen het niet toekennen van een onderscheiding is geen beroep 

mogelijk.
6.4  Over de genomen beslissing van de jury kan niet worden 

gecorrespondeerd.
 
7 Rechten
  De nominatie/onderscheiding geeft aan de betreffende onder-

nemer het recht om de nominatie/onderscheiding te gebruiken 
voor publiciteitsdoeleinden. Alleen de Ondernemer van het Jaar 
mag het vignet, horende bij de prijs, voeren gedurende de vier 
jaren volgend op de toekenning, met vermelding van het jaar van 
toekenning.
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