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IS ER LEVEN NA 
DE HOP?

De Haarlemse Ondernemersprijs (HOP) is sinds 2014 
een jaarlijks terugkerend prestige-feestje dat het 
‘Haarlemgevoel’ en de scherpe ondernemersgeest  

in het zonnetje zet.
 

Je kan je als ondernemer zelf opgeven of genomineerd worden 
door iemand anders. Wanneer jouw onderneming wordt 
geselecteerd, moet je een aantal formulieren invullen en 

opsturen, waarna uit de inzendingen zes ondernemers worden 
gekozen.  

Zij mogen vervolgens de jury trakteren op een pitch van vijf 
minuten. Van daaruit worden drie finalisten gekozen om act de 
presence te geven op de finaleavond waar de winnaar bekend 

wordt gemaakt. De winnaar keert huiswaarts met allerlei leuke 
prijzen en eeuwige roem.

So far, so good. Opvallend is echter dat het merendeel van 
de winnaars die sinds 2014 de prijs hebben gewonnen hun 

onderneming inmiddels hebben verkocht. Daardoor rijst de 
vraag: maakt de HOP je bedrijf nu ontzettend interessant voor 

mogelijke investeerders/kopers of luidt het behalen van de 
finale het begin van het einde in?

HRLM Z sprak onder anderen met winnaar van het eerste uur 
Michael Hagen, de winnaar uit 2015 Tim Várdy én de winnaar 
van 2019 over hun onderneming en deelname aan de HOP.
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Wie Rob (links op de foto) en Pieter nog nooit heeft ontmoet en niet weet wie ze 
zijn denkt wellicht in eerste instantie tegen een vrolijk cabaretduo te zijn aangelopen. 
De grappen, scherpe opmerkingen en komische sneren vliegen over en weer. Aan 
de andere kant vertegenwoordigen ze ook wel de goedgeklede dandy’s die je op een 
terras aan het Spaarne achter een NRC met een glas speciaalbier ziet zitten. Hoe 
dan ook, de nieuwsgierigheid naar deze twee kleurrijke heren is wel direct gewekt.

We ontmoeten elkaar bij het café van de BakkeRij in de Waarderpolder. Op de plek waar Van 
Vessum tot een paar jaar geleden zijn brood en speculaas bakte, zette Pieter, oud-directeur 
van de bakkerij en nu vastgoedontwikkelaar, een stapel zeecontainers op elkaar en creëerde zo 
multifunctionele, flexibele werkplekken voor diverse Haarlemse ondernemers. Dit jaar is Pieter 
ook voor de tweede en laatste keer voorzitter van de jury van de HOP. 

Aan tafel vertelt Rob, ondernemer in hart en nieren, roerganger van het Kennemer Business 
Zakennetwerk en oprichter van de Haarlemse Ondernemersprijs, enthousiast over ‘zijn’  
HOP. “Haarlem staat bekend om zijn historische architectuur, culturele activiteiten, hofjes,  
vele restaurants en bijzondere winkelstraatjes, maar het feit dat Haarlem ook een zeer 
bloeiende ondernemersstad is, blijft vaak onderbelicht. Ik wilde met de HOP hier meer 
aandacht voor vragen.”

Nu de zesde editie een feit is, met ruim 60 nominaties, een finalepubliek van meer dan 300 
mensen en bijna 40 partners die hun naam aan het evenement hebben verbonden, mag Robs 
initiatief succesvol genoemd worden. Maar wat is nu eigenlijk de meerwaarde van de prijs voor 
de ondernemers? 
Rob: “Het is een ondernemersprijs waar in basis iedere ondernemer voor in aanmerking 
komt. Ja, er zijn zeker criteria aan verbonden waardoor het niet echt gericht is op de startende 
ondernemer, maar het is ook niet zo dat alleen ontzettend succesvolle bedrijven een kans 
maken. De prijs richt zich op de ondernemer zelf, niet op het bedrijf.”
Pieter: “Neem Tim, de winnaar van 2015. Hij was echt niet zo’n grote jongen op het speelveld, 
maar wel een fantastische, creatieve ondernemer. Als jury beoordeel je de finalist op zijn 
verhaal, zijn passie voor zijn vak, zijn manier van overtuigen. Het product en het succes daarvan 
is eerder een gereedschap dan een doel op zich. Een goede ondernemer is een alleskunner en 
een kameleon. De prijs is niet bedoeld om de winnaar op een paard te zetten, maar veel meer 
om het ondernemerschap te vieren.”
Rob: “We zijn dan ook ontzettend blij met de steun die we ontvangen vanuit het Haarlemse 
bedrijfsleven. Ze steunen de HOP niet alleen financieel, maar dragen juist ook de gedachte 
achter de HOP. Ik wil dat ondernemers zich verbinden en verbonden voelen. Ik weet namelijk 
zeker dat wanneer mensen samenwerken, je de wereld kunt bereiken.”

ROB WIELEMAN EN PIETER VAN DER SPEK

‘De Haarlemse Ondernemers Prijs is er 
voor iedereen die houdt van ondernemen’.

‘Dat Haarlem 
ook een zeer 
bloeiende 
ondernemersstad 
is, blijft vaak 
onderbelicht’
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Winnares van de Haarlemse Ondernemersprijs 2019

LAURA VAN DIJK,
EIGENARESSE VAN HET LAURENTIUS 
COLLEGE VOOR HOTEL- EN AIRHOSPITALITY 

Op 8 april 2019 kwam ondernemend Haarlem voor de zesde achtereenvolgende 
keer samen voor de uitreiking van de Haarlemse Ondernemersprijs.  

Finalisten Mark Gratama, Laura van Dijk en Cyrille Bastiaansen kregen, na hun feestelijke entree 
in de Lichtfabriek en enkele introductiepraatjes, de gelegenheid zich te presenteren in een pitch 
van twee minuten. Hoewel de drie verhalen stuk voor stuk getuigden van hard werken, visie 
en liefde voor het vak, wist alleen Laura haar verhaal binnen de tijd af te ronden. Zij was ook 
de enige die zonder enige aarzeling reageerde op een opmerking uit de zaal: “Jouw opleiding 
is toch particulier? Dan zal het wel alleen bedoeld zijn voor rijkeluiskindjes.” Laura: “Dat klopt. 
Anders kan ik de rekeningen niet betalen.”  Ze glimlachte er fijntjes bij. 
 
Was het deze ‘don’t mess with me’-attitude die de jury over de streep trok en ervoor zorgde 
dat Laura van Dijk, eigenaresse van het Laurentius College voor hotel- en airhospitality, later 
die avond door juryvoorzitter Pieter van der Spek werd uitgeroepen tot winnares van de 
Haarlemse Ondernemersprijs 2019?

KEIHARD GEWERKT
Twee weken later zitten we met haar aan tafel en vertelt ze: “Ik ben nu drie jaar in Haarlem en 
ik heb keihard gewerkt om te komen waar ik nu ben. Ik stond daar en ik dacht gewoon: het 
is terecht dat ik hier sta.” Ze werd genomineerd door de ING. Daar was ze in eerste instantie 
verbaasd over. “Het is niet eens mijn bank. Ik kwam er pas later achter dat de vader van een 
klasgenoot van een van mijn kinderen daar werkzaam is en me had genomineerd voor de HOP.”

Laura, die opgroeide in het oosten van het land, wist al op jonge leeftijd dat ze meer wilde 
dan een maandelijks loon op haar betaalrekening. Op haar 17de stond ze al ingeschreven bij 
de KvK en opende ze haar eigen dansschool. Ze besloot vervolgens de wereld te verkennen 
als stewardess. Na een paar jaar besefte ze dat er een groot gat was in het opleidingsaanbod 
wat betreft hospitality.  “Als je een jaar of 19 bent, heb je vaak geen zin om wéér eindeloos 
op school te zitten. Je wilt een vak leren en gewoon aan het werk. Daarnaast is er voor de 
luchtvaart niet echt een specifieke opleiding. Zoiets stoort me en dan wil ik dat veranderen.” 

DOORZETTINGSVERMOGEN
Laura is iemand die problemen ziet als mogelijkheden. Dat resulteert in een grenzeloos 
doorzettingsvermogen. “Natuurlijk heb ik momenten dat ik het even niet zie zitten. Of dat 

ik me zorgen maak. Er zijn ook momenten 
geweest dat ik moest toegeven: dit gaat  
me niet lukken. Maar toch ben ik dan niet  
het type dat direct bij de pakken neer gaat 
zitten. Uiteindelijk moet je toch gewoon  
weer opstaan en verder gaan.”

LANGDURIG PROCES
Met die mentaliteit bouwde ze eerst een 
gespecialiseerde training voor hospitality-
personeel op Schiphol op. Ze regelde  
dat opleidingsinstituut Scheidegger een 
erkend certificaat afgaf. De volgende stap  
was om zelf een accreditatie aan te vragen. 
Een langdurig proces vol formulieren,  
cijfers, regels en controles. Maar ook  
nu wist Laura niet van opgeven. En nu,  
anno 2019, is het Laurentius College  
een zeer succesvolle onderneming  
met locaties in Haarlem, Utrecht en  
op Schiphol. 

Daarnaast kijkt ze uit naar een rooskleurige 
toekomst. Laura is druk bezig het bedrijf 
uit te breiden en is in gesprek met diverse 
instanties om ook het opleidingsaanbod  
te vergroten. 
En behalve succesvol ondernemer is  
Laura ook nog eens moeder van twee 
kinderen en part-time goede stiefmoeder 
voor de drie kinderen van haar vriend.  
Zelf blijft ze daar redelijk nuchter onder:  
“Het is gewoon een kwestie van goed 
managen.” Makkelijk.... toch?
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“Ik ben begonnen in de uitzendbranche. Ik had diverse kantoren onder me en ik 
leverde tijdelijk personeel aan veel verschillende opdrachtgevers.”

“In 1998 verraste de Belastingdienst mij met een aanslag voor ongeveer 726.000 gulden.  
Wat bleek; de loonheffingen klopten niet en de legitimering van mijn arbeidskrachten  
bleek zo lek als een mandje. Uiteraard was er van mijn kant geen sprake van frauduleuze 
bedoelingen, maar ik zat wel met een groot probleem. In een paar weken tijd heb ik  
toen 88 dossiers opnieuw moeten voorzien van de juiste gegevens met de juiste 
legitimatiebewijzen. Goddank werd hierna de aanslag kwijtgescholden en kon ik weer  
aan de slag. Maar het probleem was niet opgelost. “

OPGEDANE KENNIS DELEN
“Legitimatiecontrole bleek een vrij onontgonnen gebied voor veel werkgevers. Werknemers 
die hun illegale broer/neef/nicht en buurman lieten meewerken op hun legitimatie waren er 
helaas in grote getale. Ik zocht naar behulpzame informatie, maar die bleek lastiger te vinden 
dan gedacht. Niemand leek precies te weten waar je op moest letten. Na veel kastjemuur-
contacten kwam ik uiteindelijk terecht bij de Koninklijke Marechaussee. Zij hebben me alle ins 
en outs leren kennen van waardepapieren zoals geld en legitimatiebewijzen. Toen ik eenmaal 
begreep waar het misging, kon ik het probleem in mijn eigen administratie oplossen en de 
opgedane kennis delen met anderen.”

SCANSYSTEEM
“Uiteindelijk ben ik met mijn goede vriend Pièrre de Boer in 2004 ID-checker begonnen. 
Een scansysteem dat gebruikt kan worden om documenten op diverse echtheidskenmerken 
te controleren. Wat begon als pilot met 9 klanten, groeide in 10 jaar uit tot een systeem dat 
door 70% van de uitzendorganisaties als onmisbare tool werd ingezet. Onze scan was zo 
betrouwbaar dat we de garantie durfden te geven dat, als er toch iets niet zou kloppen, wij de 
boete van een paar duizend euro voor onze rekening zouden nemen. Al snel kwam ook vanuit 
Amerika interesse voor ons product. Ik vloog diverse keren op en neer en had gesprekken 
met grote namen als PayPal, LinkedIn en Western Union. Uiteindelijk vertrok ik zelfs met mijn 
gezin naar Amerika om daar een carrière en een leven op te bouwen.”

WINNAAR
“Het was in die tijd dat Marcel Beemsterboer, de oprichter VakantieVeilingen, mij nomineerde 

Eerste winnaar van de HOP in 2014

MICHAEL HAGEN, ID-CHECKER

voor de eerste Haarlemse Ondernemersprijs. 
Ik had eigenlijk geen tijd of interesse, maar 
het feit dat Marcel me had genomineerd  
was wel echt tof, dus ik vulde de fomulieren 
in. De pitch deed ik via Skype vanuit  
Amerika. Binnen een week hoorde ik 
dat ik in de finale stond. Die avond, in de 
Heerensociëteit, stonden mijn vader en  
een paar vrienden in het publiek. Toen ik 
werd uitgeroepen als winnaar, zag ik de  
tranen over mijn vaders wangen rollen.  
Pas op dat moment begreep ik dat ik  
met mijn idee écht iets had bereikt.”

TERUG NAAR NEDERLAND
“Een paar maanden later besloot de 
Amerikaanse investeerder dat  
ID-checker te veel geld kostte en te weinig 
zou gaan opleveren. De financiële stekker 
werd resoluut uit het project getrokken. 
Ineens lag de boel volledig plat.”
Michaels gezin moest halsoverkop terug  
naar Nederland verhuizen en Michael  
moest noodgedwongen vier van zijn 
medewerkers ontslaan. Dit was voor  
hem de zwartste pagina van zijn carrière. 
Uiteindelijk werd er alsnog contact gelegd 
met een vroegere Amerikaanse investeerder 
en kon hij zijn bedrijf voor een mooi bedrag 
verkopen. 
Momenteel heeft Michael diverse kleine 
projecten lopen en bereidt hij zich voor op 
een wereldreis van een jaar met zijn vrouw 
en jongste zoon.
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“Ik studeerde piano aan het conservatorium in Den Haag. Hoewel piano spelen me 
gelukkig maakte, was ik me er wel van bewust dat ik niet geniaal genoeg was om een 
betaalde baan als pianist te vinden en dat ik dan waarschijnlijk leraar zou moeten 
worden. Maar ik was jong en mijn belangrijkste motivatie was om zo veel mogelijk te 
leren, zo lang als het kon.”

“Toen ik in die tijd het North Sea Jazz-festival bezocht, viel het me op dat er allemaal oude 
mensen met tuinstoelen liepen te sjouwen en hoe onhandig dat allemaal verliep. Waarom 
krijgt niet iedereen gewoon een kartonnen krukje? dacht ik toen. Dat zou veel handiger zijn.
Nu ben ik geen ontwerper, maar ik ben wel een ondernemer. Als ik iets wil, dan regel ik het. 
Ik ging met mijn idee naar een grafisch vormgever, liet een prototype maken en ging daarmee 
naar publieke omroep NTR. Ik kreeg ze zover om te investeren in 6.000 krukjes. Het was 
een groot succes. Ik heb samen met een paar vrienden drie dagen en nachten krukjes staan 
verkopen. Ik wist natuurlijk niks van karton en die eerste versie was eigenlijk heel slecht met 
knakkende pootjes. Maar daar heb ik van geleerd en ons huidige krukje kan tot 800 kilo 
dragen. Dat heb ik natuurlijk direct gepattenteerd in Europa, Amerika en nog een paar landen 
die ik er gratis bij kreeg.”

GERECYCLED KARTON
“De kruk is het populairst bij bedrijven die een festival of evenement organiseren. Het is  
echt supergaaf om al die mannen in pakken op kleine kartonnen krukjes te zien zitten. 
En wat ook bleek: als je evenement een beetje stijf is en iedereen staat op het punt in slaap 
te vallen, dan is het samen in elkaar zetten van zo’n ding een enorme energizer. Binnen een 
minuut is iedereen druk aan het knutselen en ontstaan er op de meest natuurlijke wijze allerlei 
samenwerkingen. Heel mooi om te zien. Mijn krukje heeft inmiddels op evenementen gestaan 
van onder meer NIKE, CocaCola, Google en ING.  We zijn daarna ook de consumentenmarkt 
opgegaan. Met krukjes, maar ook met onze whiteboard WisdomTiles en nog een paar andere 
producten. En we hebben ons krukje omgetoverd tot verpakking voor kerstpakketten.  
Elk jaar gooien mensen 5 miljoen kerstpakketdozen weg. Zonde toch? Onze doos kun je 
daarna nog gebruiken en is ook nog eens bijna volledig gemaakt van gerecycled karton.“

STOERE JONGENS EN GROTE KANTOREN
“In 2015 werd ik benaderd door de HOP.  Wie mij heeft genomineerd weet ik eigenlijk niet. 
Misschien mijn vrouw. Ik was nogal laat met het invullen van de papierwinkel, dus bijna had  
ik helemaal niet meegedaan. Ik vond het wel grappig om de andere deelnemers te zien. 
Allemaal stoere jongens met heel veel personeel en grote kantoren. Ik heb dat allemaal  
niet. Ik rommel altijd maar een beetje aan en heb geen pretentie. Maar ik vond stiekem wel  

Winnaar HOP in 2015

dat mijn product het leukste was. Gelukkig 
vond de jury dat ook en zo won ik de 
Haarlemse Ondernemersprijs 2015. 
Of het me echt iets heeft gebracht?  
Nou, ik won heel mooie handgemaakte 
schoenen en die finaleavond was ook 
ontzettend leuk. Maar in tegenstelling tot  
veel andere gemeentes heeft Haarlem  
nog nooit een bestelling bij me gedaan. 
Gelukkig ben ik dan wel weer een van  
de weinigen die nog steeds zijn bedrijf  
in eigen bezit heeft. En het gaat eigenlijk  
wel lekker.” Dit jaar gaat Tim een productielijn 
opzetten in Amerika. Hierdoor hoeven ze 
geen gebruik meer te maken van vervuilende 
transportmiddelen en blijft de kruk een 
duurzaam product. Tim’s kruk is inmiddels  
een van de bekendste Nederlandse 
designs en heeft diverse prijzen gewonnen 
waaronder de Red Dot Design Award.

MOTIVATIE
Blijft de vraag of de HOP in plaats van een 
prestatieprijs niet beter een motivatie zou 
moeten zijn. De HOP is een mooi initiatief, 
maar lijkt zich vooral te richten op gevestigde 
ondernemers die het eigenlijk al gemaakt 
hebben en van wie het product niet alleen de 
stadsgrenzen, maar zelfs al de landsgrenzen 
overschreidt. Of de organisatie daarmee haar 
doel voorbij schiet is niet geheel duidelijk. 
Jammer is het wel een beetje, want zou de 
HOP niet een stuk interessanter worden als 
de focus wordt gelegd op jonge start-ups 
met bijzondere, innovatieve ideeën?  
Dat gezegd hebbende, zijn we natuurlijk wel 
trots op deze Haarlemse Helden.

TIM VÁRDY, DUTCH DESIGN CHAIR/FESTIVALCHAIRS
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