ZAKELIJK

Westelijke Mijnstreek
trots op MKB

De Westelijke Mijnstreek is het economisch kloppend hart van Limburg met tal
van succesvolle en inspirerende ondernemers. De gemeenten Sittard-Geleen,
Stein en Beek zijn daar trots op. Met de uitreiking van de nieuwe Brilliant
Business Awards, zetten de drie gemeenten innovatieve, servicegerichte en
onderscheidende ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf in de spotlights.
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DRIE CATEGORIEËN.

Maar liefst tachtig
ondernemers uit het
midden- en kleinbedrijf
hadden zich aangemeld of
waren voorgedragen voor
de nieuwe ondernemersprijs
in de Westelijke Mijnstreek.
Er vielen prijzen in drie
categorieën; de Diamant,
de Robijn en de Parel.
Ondernemingen die
meedongen naar de Diamant
moesten economisch
succesvol zijn met ideeën,
ontwerpen, producten of
een bedrijfsconcept en zijn
daarmee een visitekaartje
voor de regio. Ondernemers
die in korte tijd een
belangrijke speler op de
markt werden maakten
kans op de Robijn. De Parel
ging naar de meest klant- of
servicegerichte onderneming
in de horeca, detailhandel of
dienstverlening.

Frans Hochstenbag en Marcel Bisselink
van Daily Fresh Food

WINNAARS

De Diamant werd toegekend
aan Daily Fresh Food.
Volgens het juryrapport
is het Geleense bedrijf een
onderneming die onder
andere innovaties op het
gebied van voeding toepast
in samenwerking met de
Universiteit Maastricht en
topsportteams als wielerploeg
Lotto Jumbo of handbalclub
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Lions. “We waren aangenaam
verrast en zijn trots op de
prijs”, aldus directeur Frans
Hochstenbag. “Dit is een
mooie erkenning voor ons
bedrijf en alle medewerkers.”

Team Brouwerij de Fontein

Linda en Rob Bijen van Bie Bijen
Dierenartsen

Bie Bijen Dierenartsen in Beek
won de Robijn Award. “Het
geeft aan dat we op de goede
weg zijn”, aldus dierenarts en
eigenaresse Linda Bijen. Uit
het juryrapport blijkt dat de
werkfilosofie van de dierenartsenpraktijk zeer innovatief
is. “Klopt, we nemen de tijd
voor onze patiënten. Dit zorgt
voor vertrouwen en maakt
de dieren rustig. We hebben
geen kille wachtkamer, maar
creëren een warm huiskamergevoel waar huisdieren zich
thuis voelen. De moderne
praktijk is gevestigd in een
historische carréboerderij en
beschikt over een praktijktuin
waar mensen en hun dieren
van het boerderijleven kunnen
genieten.”
Winnaar in de categorie Parel
Brouwerij werd De Fontein in
Stein. Ruim tien jaar geleden
gestart vanuit een passie voor
speciaalbieren, maar door
goed te luisteren naar de
wensen en beleving van de
klant, groeide het bedrijf uit
tot een brouwerij en horeca-

gelegenheid die plaats biedt
aan zo’n honderd gasten.
“We hadden op de award
gehoopt, maar de toekenning
van de prijs is natuurlijk
een prachtige waardering”,
reageert eigenaresse Lonneke
Brouns. “We zijn klaar voor
de volgende stap, om de
brouwerij voor de toekomst
te behouden.
VERVOLG

De feestelijke uitreiking van
de awards door burgemeester
Christine van Basten-Boddin
van Beek en de wethouders
Pieter Meekels (SittardGeleen) en Nastascha
Wingelaar (Stein), vond
plaats in het Centre Court
van de Brightlands Chemelot
Campus en werd door zo’n
300 belangstellenden uit
de Westelijke Mijnstreek
bijgewoond. Zakenvrouw
Annemarie van Gaal was
uitgenodigd om tijdens de
avond de aanwezigen te
vertellen over succesvol
ondernemerschap. De enorme
belangstelling en betrokkenheid bij de eerste editie van
de Brilliant Business Awards
stemt de gemeenten SittardGeleen, Stein en Beek tot
tevredenheid. Naar verwachting krijgt het initiatief dan
ook een vervolg.
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De Brilliant Business Awards is
een initiatief van de gemeenten
Sittard-Geleen, Stein en Beek met
medewerking van sponsoren:
Brightlands, Maastricht Aachen
Airport, Rabobank en VDL Nedcar
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