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De Groene Zaak maakt 10 genomineerden bekend Jonge
Groene Ondernemersprijs 2015
Vandaag maakt ondernemersvereniging De Groene Zaak de 10 genomineerden bekend van
de nieuwe prijs ‘Jonge Groene Ondernemer 2015’. Donderdag 4 juni presenteert Marga
Hoek, voorzitter van de jury, directeur van De Groene Zaak en voorzitter van Het Groene
Brein, de winnaar en de top 5. Dit gebeurt ‘s avonds op het seminar ‘Leiders van de
toekomst’ op landgoed Op Hodenpijl te Schipluiden.
“Authenticiteit, intrinsieke motivatie, verbinden , delen en adaptiviteit zijn belangrijke
onderdelen van de uitrusting van de leider van toekomstbestendige, duurzame bedrijven.
Leiders die in staat zijn om bedrijven met een positieve, waarde creërende impact op de wereld
te leiden. Leiders die voorgaan in een nieuwe realiteit en voorsorteren op een economie die de
wereld dient, in plaats van andersom. De 10 genomineerden voldoen goed aan deze criteria “,
aldus Marga Hoek.
De jury beoordeelt de kandidaten dan ook op zowel de duurzame prestaties van de
onderneming als het leiderschap van de ondernemer.
De 10 genomineerden zijn (in willekeurige volgorde):
 Raoul Kiksen, Nederland isoleert: binnen 3 jaar het tweede grootste isolatiebedrijf voor
particulieren met 70 mensen, uitrol in 2 Europese landen;
 Jasper Gabriëlse, Seepje: fair trade zeep met plantaardige grondstoffen uit Nepal; bij
160 verkooppunten, o.a. Marqt; hielp 1300 mensen bij aardbeving;
 Noortje Schrauwen, Circulair strand: strandwandelaars gaan afval jutten en krijgen een
kop soep bij inleveren in strandtent; afval wordt nuttig hergebruikt;
 Cécile van Oppen, Copper8: innovatief adviesbureau in de circulaire economie;
 Sven Pluut, Zonnepanelendelen.nl: innovatief en succesvol model voor financiering
zonnepanelen vanaf 25 euro; 1500 deelnemers; €1,5 miljoen;
 Stefan Plomp, Lumeco: laat via mensen met afstand tot de arbeidsmarkt TL lampen
vervangen door zuinigere LED lampen (social return, klimaatneutraal);
 Daniël Poolen, Plastic Soup Lab: richt zich op het stoppen van plastic emissies, bijv. een
wasmachine filter om plastic deeltjes van kleding op te vangen;
 Eva Gladek, Metabolic: een snelgroeiend internationaal bedrijf (20 mensen) met visie
op circulaire economie en off-grid energie systemen;
 Francien Eppens, Shopendrop.nl: een platform (met app) dat aankoop en afdanken van
producten aan elkaar verbindt om waardevolle grondstoffen te houden.
 Susanne de Raaij, Biobite LKKR:, gezonde, verse, heerlijke krachtrepen met noten, een
groot succes.

De vijf hoogst eindigende finalisten krijgen een jaar lang extra support van De Groene Zaak en
haar partnernetwerk en krijgen de kans deel te nemen aan de training ‘Leiders van de
toekomst’.
Jury: Volkert Engelsman (CEO Eosta), Lynn Zebeda (co-founder Dr. Monk) en Jan Rotmans
(hoogleraar EUR), Marga Hoek (directeur De Groene Zaak, Het Groene Brein, Voorzitter)

Noot voor de redactie
Seminar ‘Leiders van de toekomst’ in ‘Op Hodenpijl’ :zie www.ophodenpijl.nl.
Info: jeroom.remmers@degroenezaak.com, tel. 06 22407712.
Seminar: degroenezaak.com/events/seminar-leiders-van-de-toekomst/
Training: ophodenpijl.nl/activiteiten/4886/_Training_Leiders_van_de_Toekomst_//

