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Veerle Focke is de jongste van de drie finalisten, maar tegelijkertijd ook al 12 jaar ondernemer. Ze is 
als freelancer het schrijversvak in gerold en het eigen bedrijf gestart. De organische wijze waarop 
haar bedrijf tot stand is gekomen kun je nog steeds zien in haar stijl van leidinggeven. La Plume is het 
Franse woord voor veer en Veerle is de drijfveer, maar, zegt ze zelf: “het zijn de La Plumers die het 
werk doen.” 
 
Veerle bruist van de energie en weet duidelijke doelen te stellen aan zichzelf, aan haar medewerkers 
en aan samenwerkingspartners. Ze is in staat om van buiten naar binnen te denken en schakelt snel 
om haar dienstverlening aan te laten sluiten op de behoeften van de klanten. Een gedreven, 
energieke en zelfverzekerde powervrouw.  
 
Vanuit het glazen kantoor in Frame Offices bij het station werkt Veerle met haar team onder andere 
aan interne communicatie en crisiscommunicatie bij opdrachtgevers. Die opdrachtgevers zijn vaak 
landelijk en internationaal werkende bedrijven. Fusies, overnames, krimp en groei van bedrijven. Je 
kunt het zo gek niet bedenken of Veerle draait mee als communicatiespecialist.     
 
Veerle is onbetwist ambitieus en als een strenge dirigent voor het ‘La Plume orkest’, maar weet ook 
als geen ander de jonge mensen in haar team op de juiste manier te verbinden, te motiveren en te 
laten groeien.  
 
Veerle is een energieke ondernemer die zich niet van de wijs laat brengen door tegenslag en crises.  
Haarlem kan heel trots op haar zijn. De jury vindt Veerle een geschikte finalist voor de Haarlemse 
Ondernemers Prijs 2020. 
 
 
Globaal uitgesproken namens de jury door juryvoorzitter Masha Vos tijdens de Finale-avond Haarlemse Ondernemers Prijs 
2020 op maandag 28 september 2020 in Van der Valk Hotel Haarlem. 
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Organisatie van de Haarlemse Ondernemers Prijs 2020 
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