
 

Haarlem, 6 oktober 2011 

 

PERSBERICHT 

 
 

Extra categorie voor kleine ondernemingen 

Nominatieronde voor ‘Beste Onderneming van  

Noord-Holland 2011/2012’ van start 
 
HAARLEM - Op 18 april 2012 wordt tijdens een grote feestavond in theater 

Philharmonie in Haarlem voor de zesde keer de prijs voor de ‘Beste 

Onderneming van Noord-Holland’ uitgereikt. Dit jaar met een extra categorie, 

speciaal voor kleine ondernemingen. Ondernemers kunnen zichzelf of collega-

bedrijven vanaf nu nomineren voor de Ondernemingsverkiezing via de website 

www.ovnh.nl. De aanmeldingsronde sluit op 15 januari.  

 

Deze editie zullen maar liefst drie ondernemingen zich ‘Beste Onderneming van Noord-

Holland 2011/2012’ mogen noemen. Ook ontvangen de winnaars een prijzenpakket ter 

waarde van € 5.000. Binnen de volgende categorieën zullen de bedrijven de strijd met 

elkaar aan gaan:  

- MKB Klein: 0 – 5 medewerkers en een jaaromzet tot € 10 miljoen of totale 

jaarlijkse balans van maximaal € 5 miljoen; 

- MKB Midden: 6 – 50 medewerkers en een jaaromzet onder de € 30 miljoen of 

totale jaarlijkse balans tot € 20 miljoen.  

- MKB Groot: ruim 50 medewerkers en een jaaromzet van minimaal € 30 miljoen 

of een totale jaarlijkse balans van over de € 20 miljoen.  

 

Tot en met 15 januari 2012 kan iedereen via www.ovnh.nl bedrijven aanmelden en/of 

voordragen. Een jury, samengesteld uit prominenten uit het Noord-Hollandse 

bedrijfsleven onder voorzitterschap van gedeputeerde Jan van Run, maakt hieruit een 

selectie. Op de verkiezingsavond strijden uiteindelijk dertig genomineerden (tien per 

categorie) om de titel: ‘Beste Onderneming Noord-Holland 2011/2012’. Op grond van de 

presentatie op de avond en alle vooraf verkregen informatie kiest de jury de drie 

winnaars. Ook maken alle genomineerden kans op de publieksprijs. Het stemmen 

hiervoor verloopt via internet. De winnaars van de vorige editie waren Enza Zaden en 

Deep BV uit Amsterdam. De publieksprijs ging naar Berend Botje uit Zwaag.  

 

Erkenning 

De Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2011/2012 is de erkenning voor 

ondernemerschap in de provincie. Het is een belangrijk en breed gedragen initiatief om 

waardering voor ondernemingen in de provincie uit te spreken. Ondernemers zijn immers 

de drijvende kracht van de economie in Noord-Holland. Verdere informatie, het 

reglement en de deelnameformulieren zijn te vinden op: www.ovnh.nl. 

 

Partners van de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland zijn: ABN AMRO, provincie 

Noord-Holland, de Kamer van Koophandel, Randstad, MKB Noord-Holland, Delta Lloyd, 

HDC Media, Graydon, RSM Niehe Lancée Kooij en Media Support Alkmaar.  
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