
 

 

Ondernemersprijs 2018-2019 

Juryrapport 
Voorjaar 2019 besloot het bestuur van Ondernemersvereniging 

Voorschoten (OVV) voor de derde keer een wedstrijd voor de OVV 

Ondernemersprijs Voorschoten te houden. Publiek en ondernemers 

werden in de gelegenheid gesteld voor 1 oktober 2019 voordrachten 

te doen. Het bestuur was zelf gerechtigd die aan te vullen. Dat leidde 

tot voordrachten van in totaal twaalf ondernemers. 

Een onafhankelijke jury bestaande uit Trudy Kwik van Kwik Events & 

Relatiemarketing, Leen Hoogvliet van Hoogvliet Supermarkten en 

Mark Schwarze van BMS Notarissen Leiden ondersteund door 

ambtelijk secretaris Bert Westra van de OVV werd ingesteld om de 

voordrachten te onderzoeken, drie kandidaten te nomineren en de 

uiteindelijke winnaar te bepalen. 

Het onderzoek van de jury bestond vooral uit het raadplegen van 

databases en websites, gevolgd door een korte persoonlijke 

presentatie van alle kandidaten. Vijf kandidaten zagen daar vanaf, 

hetgeen derhalve resulteerde in zeven gesprekken, die op 

woensdagavond 20 november 2019 plaatsvonden. 

De jury was verrast door de gedegen voorbereiding van de 

kandidaten tot uiting komend in een hoog niveau van alle 



gesprekken. Groot is derhalve ook de waardering voor de vier 

kandidaten die een nominatie aan hun neus voorbij zagen gaan. 

Het betreft in alfabetische volgorde: Dick van Straalen (Chateau Deux 

Filles), Driek en Annet Epskamp (Epskamp Autodeal), Lisette Borghart 

en Michelle Polak (Depot 258) en Peter van Egmond (Peet Classics). 

Zij toonden allemaal aan over voldoende ondernemerscapaciteiten te 

beschikken om een waardige drager van de Ondernemersprijs te zijn. 

In de verwachting dat zij zich in de nabije en verdere toekomst in 

positieve zin verder als ondernemer zullen ontwikkelen, beveelt de 

jury nieuwe voordrachten voor hen dan ook zeker aan. 

Bij de keuze van de nominaties en uiteindelijke prijswinnaar heeft de 

jury de maatschappelijke relevantie, werkgelegenheidsaspecten, 

duurzaamheid, doorgroeimogelijkheden en algemene 

ondernemersvaardigheden in ogenschouw genomen. Ook heeft de 

jury de grote diversiteit van alle voorgedragen kandidaten in de 

nominaties tot uitdrukking willen brengen. 

Dat leidde tot de nominatie in alfabetische volgorde van: 

Dominique de Vries Schultink van Duivenvoorde Uitvaartzorg,  

Familie van Os van Fa. Freek v. Os en  

Jeroen Harteveld en Riccardo Masmeijer de Jong van fit20 

Voorschoten 

Waar de eerstgenoemde kandidaat op eigentijdse wijze invulling 

geeft aan werk voor mensen op hun meest kwetsbare momenten en 

nieuwe initiatieven daarbij niet schuwt en de tweede heel succesvol 

is in het voortzetten van een al vele decennia bestaand familiebedrijf 

in een door verduurzamingseisen sterk veranderend speelveld 

opereert de derde succesvol en met grote ambities in een groeimarkt 

met een inmiddels landelijk en internationaal bewezen concept. 

Alles overwegende kent de jury de OVV Ondernemersprijs 

Voorschoten 2018-2019 toe aan: 



Jeroen Harteveld en Riccardo Masmeijer de Jong 

van fit20 Voorschoten 

 

Voorschoten, 6 januari 2020 

De jury: 

 

Trudy Kwik  Leen Hoogvliet  Mark Schwarze 

KWIK Events &  Hoogvliet   BMS Notarissen 

Relatiemarketing Supermarkten  Leiden 

 


