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David Jonkers is - met twee partners - eigenaar van Bright River (voorheen Mister Clipping). In 
onze ogen is dit een 2.0 bedrijf, opererend in drie continenten. David is een echte Haarlemmer, 
opgeleid aan de toenmalige Small Business HBO-opleiding. Hij heeft met dit bedrijf “een pareltje” 
in handen. Vanuit hun hoofdkantoor, gevestigd in het gemoderniseerde Frame Offices gebouw 
naast het Haarlemse Centraal Station, leveren ze complexe foto-, videobewerking en 3D-modeling 
diensten. 
 
De jury was onder de indruk van de complexheid van hun diensten en de rust die het bedrijf 
uitstraalde bij ons bedrijfsbezoek. De rust en deskundigheid werd vooral vertolkt door David, die 
precies weet waar hij met de zaak heen wil. Hij is al 16 jaar ondernemer en door de groei van het 
bedrijf was het al vier keer noodzakelijk om te verhuizen naar een grotere locatie. In Haarlem 
werken 25 gemotiveerde medewerkers, wereldwijd ruim 600 medewerkers. Indrukwekkend.  
 
Het grootste deel van de medewerkers is werkzaam in India en Bangladesh, landen waar nog wel 
eens iets op het gebied van arbeidsomstandigheden verkeerd gaat. David vertelde ons dat voor 
die landen een actief MVO-beleid gevoerd wordt, dat ze er bewust mee om gaan en dat ze een 
voorbeeld zijn voor andere Westerse bedrijven werkzaam in die regio. David wil Haarlem als 
hoofdvestiging aanhouden. Hij droomt er stiekem van dat Haarlem na een grafisch verleden nu 
een digitale toekomst tegemoet gaat. Hij hoopt dat veel digitale bedrijven hun voorbeeld in 
Haarlem gaan volgen.  
 
David Jonkers is in de ogen van de jury dynamisch, ambitieus belangstellend, communicatief 
krachtig en een echte teamplayer. Ergo: de jury vindt David Jonkers een geschikte kandidaat om 
de Haarlemse  Ondernemers Prijs 2018 te winnen en een ondernemer waar Haarlem trots op kan 
zijn. 
 
 
Uitgesproken door juryvoorzitter Pieter van der Spek tijdens de Finale-avond Haarlemse Ondernemers Prijs 2018 
op maandag 9 april 2018 in de Lichtfabriek in Haarlem. 
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