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Het Haarlemse bedrijf Stoelman Papierrecycling bestaat meer dan 100 jaar en heeft in 2014 
het predicaat Hofleverancier gekregen. Bedrijven die het Hofleverancierschap binnenhalen, 
zijn door een ringetje te halen (en ik kan het weten). Henri Stoelman is de 
directeur/eigenaar, en heeft van een beetje suffig bedrijf in de oud papierbranche een sexy 
bedrijf gemaakt. Na overname van vader en ooms is hij nu al meer dan 25 jaar enthousiast 
dagelijks op de zaak aanwezig. Het is een echt familiebedrijf, waar zijn partner en een van 
zijn zoons ook hun bijdragen leveren. 
 
In die zogenaamd ‘suffe branche’ heeft Henri het bedrijf getransformeerd tot een niche-
markt. Ze verwerken uitsluitend nog kwalitatief hoogwaardige papiersoorten, die door 
recycling weer terug de markt in gaan. Ze zijn een wereldwijde speler op het gebied van de 
handel in cellulose: een heel specifieke markt, waarin ze veel succes genereren. Binnenkort 
wordt er een extra bedrijfshal gebouwd om aan alle vraag te kunnen voldoen. Dit is een 
Haarlems bedrijf dat ver over de grenzen werkt. Henri reist voor de inkoop van partijen 
papier de hele wereld over. 
 
De jury ontmoette hier een echte ondernemer en werd daar ontzettend enthousiast van. We 
kregen echt een inkijkje in een wereld die er aan de buitenkant heel anders uitziet. Henri 
weet precies hoe je je met een product als papier zo kunt onderscheiden.  
 
De jury vindt Henri Stoelman enthousiast, open, gepassioneerd, communicatief sterk, 
empathisch en ‘koninklijk’. Ergo: De jury vindt Henri Stoelman 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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