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Als ondernemer in de food-business (eten dus) heeft Mark wel een beetje mijn bakkershart gestolen. 
We hebben hier met alle facetten van ondernemerschap te maken. Ambacht, koken, kwaliteit, 
dienstverlening, management en organisatie. Hebben we hier met een ster of met een pareltje te 
maken? We denken allebei. 
 
Mark Gratema is, denkt de jury, “een autodidact van grote klasse”. Hij is (samen met zijn vrouw) 
gestart met een klein restaurant en overgestapt naar een middelgroot restaurant  waar zelfs een 
Michelin-ster verdiend werd. Daarna is hij geland in een gezichtsbepalend horecabedrijf op het 
Klokhuisplein in Haarlem, in het voormalige Stempels pand. Zijn bedrijf ML in Haarlem is een hotel, 
restaurant, bistro, bar en terras. Vanuit zijn eerste restaurant et 6 medewerkers is hij nu met bijna 60 
medewerkers. 
 
Bij ons bedrijfsbezoek aan het pand werden we ons gewaar van de complexiteit van ML. Als je zulke 
grote stappen zet en je hebt het bedrijf binnen een jaar naar je hand gezet, waar sta je dan als 
ondernemer over 10 jaar? Het Amsterdam Amstel Hotel? Zijn vrouw, die volop meewerkt, zal dat 
(denken wij) niet aanmoedigen. 
 
Wij van de jury willen ook dat finalisten van de Haarlemse Ondernemers Prijs in Haarlem blijven en 
lifetime ambassadeur blijven van de stad en haar ondernemers. Op de vraag of hij trots is op 
Haarlem, antwoordde hij: “ik ben een rasechte Mug”. Ik wou dat ik dat ook kon zeggen. 
 
Mark is een bevlogen en inspirerende ondernemer, die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. 
Haarlem kan trots op hem zijn. De jury vindt Mark een geschikte kandidaat voor de Haarlemse 
Ondernemers Prijs 2019. 
 
 
Globaal uitgesproken namens de jury door juryvoorzitter Pieter van der Spek tijdens de Finale-avond Haarlemse 
Ondernemers Prijs 2019 op maandag 8 april 2019 in de Lichtfabriek in Haarlem. 

 
 
Contactgegevens 
Organisatie van de Haarlemse Ondernemers Prijs 2019 
www.haarlemseondernemersprijs.nl 
info@haarlemseondernemersprijs.nl 
Contactpersoon: Rob Wieleman  06 46 19 58 28 
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