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1. Inleiding
1.1. Ontstaan
De Lodewijk van der Grinten Ondernemersprijs (LvdG) is in 2010, op initiatief van de Stichting
Lodewijk van der Grinten Ondernemersprijs (hierna: stichting) opgericht. In deze stichting werken de
binnen het gebied van de gemeente Venlo werkzame organisaties van ondernemers en werkgevers
(Limburgse Land- en Tuinbouw Bond, afdeling Horst aan de Maas/Venlo, Stichting Ondernemend
Venlo en MKB-Limburg afdeling Venlo) en de gemeente Venlo nauw samen. In het vervolg van dit
document wordt overigens gesproken over de deelnemende organisaties en de gemeente Venlo.
Het initiatief is opgestart om goed ondernemerschap in de gemeente Venlo in de schijnwerpers te
zetten en zo als stimulans op te treden voor ondernemers, klein of groot.

1.2. Doelstelling
Toekenning van een of meerdere ondernemersprijzen om daarmee het bedrijfsleven in zijn
algemeenheid en de genomineerde ondernemers en hun onderneming in het bijzonder, positief te
positioneren.
Jaarlijks wordt een ondernemersavond georganiseerd waar prijs worden uitgereikt en waar
ondernemers, ondernemersverenigingen en overheden uit het werkgebied zich treffen met de
mogelijkheid om contacten te onderhouden, te versterken en/of nieuwe contacten te leggen.

1.3. Doelgroep
Doelgroep zijn alle ondernemers uit alle kernen van de gemeente Venlo. Uitgangspunt is dat de
onderneming, dan wel een onderdeel van de onderneming met een zelfstandig beslissingsbevoegd
management, is gevestigd in de gemeente Venlo.

1.4. Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit maximaal 3 maal 2 leden namens de drie deelnemende
organisaties en 1 onafhankelijk voorzitter. Daarnaast is er een adviesraad bestaande uit 2 leden
namens de gemeente Venlo. De bestuursleden worden op persoonlijke titel benoemd.
Het bestuur is verantwoordelijk voor alle lopende zaken en de gehele organisatie. Het bestuur heeft
nadrukkelijk geen betrokkenheid bij of invloed op de uitvoering van het jureringsproces.
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, ligt bij het bestuur van de stichting de bevoegdheid
een beslissing te nemen.
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1.5. Jury
De jury is samengesteld uit de voorzitters van de drie deelnemende organisaties, één
vertegenwoordiger van de Gemeente Venlo, de winnaar van het voorafgaande jaar en een
onafhankelijk voorzitter. Voor alle juryleden is het van belang dat zij kunnen beoordelen of en vooral
in welke mate, door de ondernemer en zijn onderneming kwalitatief aan de gestelde criteria wordt
voldaan. De juryleden dienen volstrekt neutraal te zijn, mogen niet meestemmen bij kandidaten
vanuit hun eigen organisatie en mogen niet op enige wijze verbonden zijn aan de te beoordelen
ondernemer of zijn onderneming. De commissie wordt ondersteund door de voorzitter van de
stichting.
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2. Werving en jurering
2.1. Algemeen
De ondernemersprijs is het uitgangspunt. Dit betekent dat bij de beoordeling de persoon als
ondernemer centraal staat, echter dit kan niet los gezien worden van de onderneming waaraan
leiding gegeven wordt. Onder ondernemer wordt verstaan de eigenaar die zelf zijn of haar
onderneming voert, dan wel de directeur-grootaandeelhouder (dga) van de BV cq NV. In het geval er
sprake is van een grotere onderneming, wordt de directeur van dit bedrijf aangemerkt als de
ondernemer.
Om tot een afgewogen oordeel te komen, let de jury op onderscheidende prestaties op diverse
gebieden. Naast de ‘vaste criteria’, zoals vermeld in hoofdstuk 3 van dit document, kan het bestuur
van de stichting jaarlijks aanvullende onderwerpen, criteria of thema’s benoemen.

2.2. Werving
De werving van genomineerden geschiedt door de drie deelnemende organisaties. Ten behoeve van
deze selectie toetst iedere organisatie de beoogde kandidaten aan de gestelde criteria. Op basis van
die toetsing, mede bestaande uit een gesprek met de kandidaat, nomineert de betreffende
organisatie een kandidaat.
De afdelingen maken hun genomineerden kenbaar aan het bestuur van de stichting. Slechts onder
bijzondere omstandigheden kan het bestuur besluiten om genomineerden niet voor te dragen aan de
jury. Nadat nominatie heeft plaatsgevonden, neemt de voorzitter van het bestuur samen met een
van de bestuursleden van de voordragende organisatie contact op met de genomineerden om het
verdere proces rondom de nominatie en uiteindelijk de verkiezing in detail te bespreken.
De in enig jaar genomineerde bedrijven zijn voor een periode van zeven jaar uitgesloten van
deelname.

2.3. Jurering
De genomineerden worden middels een nominatie evenement in september bekend gemaakt. De
jury gaat vervolgens aan de hand van bedrijfsbezoeken en eventuele aanvullende werkzaamheden de
winnaar vaststellen. Dit kan te allen tijde slechts één winnaar zijn.
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2.4. Tijdsplanning
-

Voordracht genomineerden aan het bestuur
door deelnemende organisaties
Bezoek genomineerden door voorzitter bestuur
Nominatie evenement
Jurybezoeken
Ondernemersavond

juni
juli/augustus
september
oktober/november
december
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3. Criteria
3.1. Algemeen
Ondanks de diversiteit in ondernemers en ondernemingen zijn er voldoende onderwerpen die een
eerlijk vergelijk goed mogelijk maken. Om hier invulling aan te geven heeft het bestuur ervoor
gekozen geen strak ingedeelde lijst van criteria mee te geven aan de jury. Wel krijgt de jury van het
bestuur van de stichting een overzicht van onderwerpen en criteria die gewaardeerd moeten
worden, gekoppeld aan hupvragen om het onderwerp verder uit te diepen. Het zijn richtlijnen om in
ieder geval te waarborgen dat alle belangrijke thema’s bij alle drie de genomineerden aan bod
komen.
De beoordelingscriteria zijn opgenomen in dit document. Naast deze ‘vaste criteria’, zoals vermeld in
de navolgende paragrafen, kan het bestuur van de stichting jaarlijks aanvullende onderwerpen,
criteria of thema’s benoemen. Deze worden te allen tijde tevoren aan de genomineerden bekend
gemaakt.

3.2. De ondernemer
-

Actief in netwerken
Maatschappelijk betrokken
Inspirerend voor zijn medewerkers
Innoverend vermogen
Doorzettingsvermogen
Creativiteit

3.3. De onderneming
-

Visie/strategie
Onderscheidend vermogen
Innovatie
Groot-Venlo
Financiële weerbaarheid
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Onderwijs

7

4. De ondernemersavond
4.1. Avond
De ondernemersavond wordt in een accommodatie, gelegen in Venlo, gehouden en gepresenteerd
door een presentator/presentatrice. Tijdens deze avond, welke onder verantwoordelijkheid van de
bestuursleden aan de hand van een draaiboek verloopt, worden de drie genomineerde ondernemers
gepresenteerd en geïnterviewd als "toonbeelden van goed ondernemerschap”. Alle ondernemers in
het werkgebied worden in de gelegenheid gesteld deze avond te bezoeken, tegen betaling van een
door het bestuur vastgesteld entreebedrag.

4.2. Prijs
Tijdens de ondernemersavond wordt de Lodewijk van der Grinten ondernemersprijs uitgereikt.
Tevens ontvangen alle genomineerden een oorkonde. De beoordelingsrapporten van de jury worden
samengevat in het juryrapport dat tijdens de ondernemersavond aan de genomineerden wordt
uitgereikt.

8

5. Vragen?
Heeft u nog vragen na het lezen van dit document. Neemt u dan gerust contact op met de voorzitter
van de stichting, de heer Mike Noldus: 06 53 92 03 37.

Volg ons!

www.facebook.com/LvdgPrijs

@LvdGprijs

www.linkedin.com/company/lodewijk-van-der-grintenprijs
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