Ondernemer van het Jaar
Verkiezing 2018

Aanmeldprocedure en verloop van het traject

Nomineren van ondernemers voor het traject OVHJ kan op de website
ovhj.nl tot zondag 30 april 00.00 uur. Ondernemer heeft hoofdvestiging
in Gemert/Bakel of Laarbeek en is minimaal 3 jaar ingeschreven als
ondernemer bij de KvK (overige voorwaarden zie reglement). Ondernemers
mogen voorgedragen worden door ondernemersverenigingen, collegaondernemers en kunnen ook zichzelf opgeven.

In de 1e week mei ontvangen de genomineerde ondernemers bericht van
de commissie dat ze genomineerd zijn voor Ondernemer van het Jaar 2018.
Er wordt dan gecheckt of de ondernemer het traject in wil gaan en het
verzoek om een verklaring uitsluitingsgronden in te vullen. Ondernemer
ontvangt een uitnodiging voor de selectieronde op maandagavond 22 mei
bij Bouwbedrijf Raaijmakers in Gemert. Ondernemer Gerold Raaijmakers is
tijdens de OVHJ 2013 doorgedrongen tot de finale waarbij hij de titel nipt
moest laten aan Hans Vereijken. Tijdens deze bijeenkomst worden de 16
ondernemers geselecteerd die samen het OVHJ-traject in gaan.

De groep van 16 ondernemers gaan samen een programma van 6
bijeenkomsten volgen waarbij ze kennis, vaardigheden en ervaringen
uitwisselen op gebied van ondernemerschap. Daarnaast ontvangt elke
ondernemer een persoonlijke rapportage waarin de ondernemer getoetst
wordt op een breed scala van ondernemersvaardigheden. Deze rapportage
kan gezien worden als een maatwerkadvies en is tevens de opmaat voor
de uiteindelijke selectie van de 3 finalisten.

Het programa voor 2017-2018 ziet er als volgt uit:
27 juni ‘17

1e bijeenkomst – groep 16 ondernemers: Pitch en Aard van het beestje

Medio september ‘17

2e bijeenkomst – bijeenkomst met nadruk op commercie en marketing

Begin november ‘17

3e bijeenkomst – bijeenkomst samen met starters focus op coaching

Januari ‘18

4e bijeenkomst – bijeenkomst bij Rabobank, beoordeling financieel bedrijfsplan

Eind februari ‘18

5e bijeenkomst – bekendmaking van de 3 finalisten

Maart ‘18

3 finalisten worden bezocht door de deskundige jury

24 maart ‘18

Bekendmaking OVHJ 2018 en aansluitend feest

