
 

 

 
Betreft: Voordracht bedrijven Ondernemersprijs Peel en Maas 2021 
 
 
Peel en Maas, 17 juni 2021 
 
Geachte bestuursleden,  
 
 
Graag willen wij uw aandacht vragen voor de “Ondernemersprijs Peel en Maas”. 
 
Voor de twaalfde keer zal Kiwanis Club Peel en Maas in 2021 het evenement organiseren. 
Wij willen met de prijs het ondernemerschap binnen Peel en Maas op positieve wijze in de 
schijnwerpers plaatsen; we kunnen stellen dat ons initiatief mede dankzij de steun van 
ondernemers, ondernemersorganisaties, gemeente, juryleden en sponsors inmiddels een 
gewaardeerd en ingeburgerd fenomeen is geworden.  
 
Ook in 2021 blijft de opzet in grote lijnen gelijk aan vorige jaren. Bedrijven die in aanmerking 
willen komen voor een van de eervolle titels kunnen zich hiervoor zelf aanmelden of kunnen 
worden voorgedragen. Een voordracht kan worden gedaan door bijv. collega-ondernemers, 
adviseurs, de bank of door de ondernemersorganisatie waarbij ze zijn aangesloten. Om een 
zo breed mogelijke mix van kandidaten te krijgen, stimuleren wij ook dit jaar weer vooral de 
ondernemersorganisaties om tenminste één van hun leden voor te dragen. Ons verzoek is 
dat u als ondernemersorganisatie allereerst zelf de mogelijke kandidaat benadert!    
 
Elk jaar is er een thema en dit jaar is gekozen voor het thema “Risico`s en Kansen”.  

 

Ondernemen is immers altijd een kwestie van het zien van kansen en het afwegen en 

verkleinen van de risico’s die onverbrekelijk verbonden zijn met het benutten van kansen.  

Deelnemende ondernemers kunnen zich dus onderscheiden op twee (deel)gebieden:  

• Zien van kansen   

• Omgaan met (ondernemers) risico’s   

Voor de jury is het thema juist de scherprechter in hun beoordeling van de kandidaten, naast 

de altijd aanwezige algemene eisen die aan een ondernemer gesteld worden.  

 
Een deskundige jury van onafhankelijke personen bepaalt welke van de voorgedragen 
bedrijven worden genomineerd. De jury kiest in een latere fase ook de winnaar van de 
Ondernemersprijs 2021. De kandidaat-bedrijven worden door de jury beoordeeld op basis 
van ondernemerschap in algemene zin. Daarnaast zal er worden beoordeeld op het thema.  
De ondernemersprijs Peel en Maas is wellicht een goede gelegenheid om uw mooie 
onderneming extra bekendheid te geven en op een positieve manier in de spotlights te 
zetten!  
 
 
De bekendmaking van de Ondernemersprijs is op woensdag 3 november 2021. Dit 

gebeurt tijdens een wederom verrassende en feestelijke ondernemersavond in DOK6 te 

Panningen. Nadere informatie over de avond (aanvang, programma, kaartverkoop etc.) 

volgt.  



 

 

 

 

Tijdens deze avond zullen de genomineerde bedrijven zich presenteren; op grond van deze 
presentaties kunnen de aanwezigen een stem uitbrengen op een van de genomineerden. 
Het bedrijf met de meeste stemmen wint de Rabo Publieksprijs. Deze publieksprijs staat dus 
los van de Ondernemersprijs die door de jury wordt bepaald. 
 
Bedrijven die zich willen opgeven dan wel voorgedragen worden, dienen uiterlijk  
13 augustus 2021 telefonisch of per mail bij de organisatie te zijn aangemeld; direct na 
de aanmelding ontvangt de ondernemer een vragenlijst, welke uiterlijk 29 augustus 
2021 volledig ingevuld dient te zijn ingeleverd.  
 
Op basis van de ingevulde vragenlijsten en afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de 
jury de eerste selectie maken. Hierbij zullen in principe 5 bedrijven worden genomineerd en 
in het verdere traject worden opgenomen. De genomineerde bedrijven zullen begin 
september worden bekendgemaakt. Deze bedrijven worden daarna in september door de 
jury bezocht. 
Alle aanmeldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld; pas wanneer een bedrijf tot de 
genomineerden behoort wordt de bedrijfsnaam in de publiciteit gebracht.  
 
Het laatste nieuws over de verkiezing alsook achtergrondinformatie, reglement enz. kunt u  
aantreffen op onze website www.ondernemersprijspeelenmaas.nl. We wijzen erop dat de 
genomineerden een bijdrage gevraagd zal worden voor het produceren van een 
professionele bedrijfsvideo die van elk bedrijf zal worden gemaakt. Wij hopen u hiermee op 
dit moment voldoende te hebben geïnformeerd; voor verdere vragen of opmerkingen kunt u 
uiteraard contact op nemen met een van de leden van de organisatiecommissie of een mail 
sturen naar info@ondernemersprijspeelenmaas.nl. 
 
Wij nodigen u van harte uit om een kandidaatstelling voor de Ondernemersprijs in 
overweging te nemen. Het behoeft geen betoog dat de plaatselijke én regionale PR-waarde 
van deze eervolle titel, maar ook van de nominatie, voor ieder bedrijf zeer interessant kan 
zijn. De deelnemende ondernemers van de afgelopen jaren zullen dat volmondig beamen Zij 
hebben allen ervaren dat de nominatie leuk, leerzaam, zakelijk aantrekkelijk én natuurlijk 
heel erg spannend is!  
Wij hopen u zeker te kunnen verwelkomen op 3 november a.s. bij de Ondernemersprijs. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda want het belooft opnieuw een boeiende, maar zeker 
ook erg gezellige avond te worden, die u niet mag missen! 
 
PS: 
I.v.m. Covid19 is het nog niet 100% zeker of de Ondernemersprijs Peel en Maas 2021 

doorgaat. Het is de bedoeling dat de definitieve beslissing begin september wordt genomen. 

Tot deze tijd zullen we minder naar buiten communiceren over het evenement dan 

gebruikelijk. Wij willen wel graag in de startblokken klaar staan als het wel doorgang kan 

vinden. Gaat het door dan zal er extra aandacht aan worden besteed. 

Kandidaten die zich hebben opgegeven en het evenement mocht niet door gaan, komen 

uiteraard met voorrang weer in aanmerking voor volgend jaar. 

 
 
 

http://www.ondernemervanhetjaarpeelenmaas.nl/
mailto:info@ondernemervanhetjaar


 

 

Met vriendelijke groeten, 
namens Kiwanis Club Peel en Maas, 
 
Paul Stevens 
Chris Jagers 
Roy Hillen 
Ralph Teeuwen 
Theo Hanssen 
Jean-Paul Kremers 
 

Heeft u vragen over de ondernemersprijsverkiezing dan kunt u ook contact opnemen met: 
Roy Hillen tel.nr. 0614627643 of Theo Hanssen tel.nr. 0622985740 
 
Volg ons ook op Facebook via Ondernemersprijs Peel en Maas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


