
 
Juryrapport Zaanse Startersprijs 2017 
 
Dit jaar wordt voor de tiende maal de Zaanse Startersprijs uitgereikt. Het ondernemerschap bloeit in 
de Zaanstreek, dit is duidelijk te merken aan het aantal nieuwe registraties van ondernemingen in 
onze regio. Onderscheidend door goed in je vak zijn, maar ook maatschappelijk verantwoord en 
sociaal relevant zijn in jouw business is waar klanten naar kijken. Tijdens de bedrijfsbezoeken dit 
jaar zijn we in contact gekomen met drie ondernemingen die deze eigenschappen, allen op hun 
eigen manier, een warm hart toe dragen! 
 
In totaal heeft de jury veertien aanmeldingen ontvangen. Na een uitgebreide selectieprocedure 
heeft de jury een shortlist van de genomineerden opgesteld. Aan de hand van de bedrijfsinformatie 
en gesprekken met de ondernemers is de lijst met genomineerden ontstaan. De jury is trots 
vandaag de drie genomineerden (in alfabetische volgorde) aan u te mogen presenteren:  
 
Green Partner BV van Andres Fellenberg - Van der Mo len 
Nicolaas Maesstraat 2, unit 213, 1506 LB Zaandam – www.greenpartner.cl/nl 
 
Kenmerkend voor Green Partner is, dat ze:   

� actief zijn in het realiseren van kostenbesparingen in de 
hotelbranche 

� dit mogelijk maken zonder forse “out of pocket” kosten, 
maar werkprocessen aanpassen 

� milieuvriendelijk zijn door het gebruik van energie en water 
te beperken 

� inmiddels drie jaar bestaan 
� tegelijkertijd voorkomen dat banen bij hotels verloren gaan 
� zich onderscheiden door branche erkenning, inzet van 

slimme software en serviceverlening op maat 
Dit alles met als doel: De hotelindustrie veranderen, als het gaat om duurzaamheid. 
 
Groeneveld Eten vof van Jeroen Gruijs en Linda van Brederode 
Lagedijk 13c 1544 BA Zaandijk – www.groeneveldeten. nl 
 
Kenmerkend voor Groeneveld Eten is, dat ze:   

� actief zijn in het biologisch cateren op iedere gewenste 
plek, want eten is een beleving 

� van kookworkshop, walkingdinners, pop-up restaurants, 
tot foodtrucks; niets is te gek 

� voedselverspilling tegen gaan door slim en creatief de 
ingrediënten te gebruiken 

� sociaal verantwoord werken. Iedereen krijgt een kans, 
zowel oudere werknemers als stagiaires 

� inmiddels drie jaar bestaan  
� belangloos koken voor bijvoorbeeld de vrijwilligers van de waddenvereniging 
Dit alles met als doel: De grootste cateraar van de Zaanstreek te zijn. 
 

 
 



Koffiebranderij Zuivere Koffie van Jemuel Lampe 
Zuideinde 20, 1541 CD Koog aan de Zaan – www.koffie branderijzuiverekoffie.nl 
  
Kenmerkend voor Koffiebranderij Zuivere Koffie is, dat ze:   

� actief zijn in het branden en verpakken van koffiebonen en 
inmiddels op drie locaties in de Zaanstreek een koffiebar 
runnen  

� zich sterk maakt voor ex gedetineerden, om hen een kans te 
bieden op het gebied van werk en resocialisatie 

� koffiebonen branden en verpakken in de gevangenis van 
Zaandam en zo succesvol zijn dat andere gevangenissen dit 
concept graag over willen nemen 

� ex gedetineerden een diploma en betaalde baan bieden, zodat men niet recidiveert na de 
gevangenisstraf 

� inmiddels drie jaar bestaan 
� zich onderscheiden door fairtrade koffiebonen te leveren, uiteraard 100% biologisch, lokaal 

gebrand 
Dit alles met als doel: Sociaal ondernemen, want dat is pas zuivere koffie. 
 

Vanzelfsprekend zijn de drie genomineerden financieel gezond en hebben zij stuk voor stuk goed 
onderbouwde plannen voor de toekomst. Duurzaamheid, innovatief en creativiteit gaan bij de 
genomineerden hand in hand samen! Bij één onderneming ziet de jury deze combinatie van drie 
elementen op een bijzondere manier samenkomen. Na afweging van diverse relevante 
argumenten, is de jury tot haar besluit gekomen om tot winnaar uit te roepen: 
 
Koffiebranderij Zuivere Koffie van Jemuel Lampe!   
 
Wij feliciteren niet alleen de winnaar, maar ook de andere genomineerden: Green 
Partner  en Groeneveld Eten . Zij verdienen ook zeker uw applaus, want beide 
ondernemingen zijn in hun branche zeer goede voorbeelden van startende en 
innovatieve ondernemers.  
 
Tenslotte bedankt de jury alle inzenders voor de tiende editie van deze verkiezing. 
De jurering hebben wij wederom met veel plezier en genoegen gedaan. 
 
Namens de jury Zaanse Startersprijs, 
 
Marcel Beerse, juryvoorzitter 
Zaandam, 7 november 2017 
 
De Zaanse Startersprijs, is een jaarlijkse verkiezing. Het is een breed gedragen initiatief door het 
Zaanse bedrijfsleven en de gemeente Zaanstad. De jury bestaat uit: voorzitter Marcel J. Beerse 
(Partner Baker Tilly Berk NV), Maarten Alleman (about:blank), Jantine Konijn (Zaans Ondernemers 
Netwerk), Ton R. Vermij (bestuurslid Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner), Marcel Verra 
(accountmanager EZ gemeente Zaanstad) en Mark Vleeshakker (AVV Zaanstad). 
 
Met dank aan de partners van de Zaanse Startersprij s 2017: 



 


