
 

 

Nederlandse ondernemers in Spanje op weg naar de grote finale 

Diverse bedrijven, regio’s en sectoren kennen het al jaren: een prijs voor de 
meest talentvolle, succesvolle of innovatieve ondernemer (m/v). De verkiezing 
van zakenvrouw van het jaar krijgt altijd veel aandacht in de Nederlandse 
media. En zo werd vorig jaar een nieuw idee geboren: zou het niet leuk zijn om 
de beste Nederlandse ondernemer in Spanje in het zonnetje te zetten? 
Aanmelden kon tot 1 maart 2018, en inmiddels heeft de jury de genomineerden 
bekend gemaakt. Op naar de grote finale op 25 mei in Valencia. 

Spanje is de 4e economie van de Eurozone, en al decennia lang zijn er 
Nederlandse ondernemers actief. Een andere taal, cultuur en gewoonten zorgen 
voor ondernemers soms voor een extra uitdaging: iets wat in Nederland 
gebruikelijk of “normaal” is, kan zo maar heel anders gaan in het Zuid-Europese 
land. En tijdens de diepe economische crisis van een paar jaar geleden, moest 
iedereen zijn zeilen bijzetten om de zaken goed te laten verlopen. 

“De Spaanse economie zit inmiddels al weer een paar jaar in de lift, en groeide 
de afgelopen 18 kwartalen onafgebroken”. Aan het woord is Bart Vrolijk, Hoofd 
van de Economische Afdeling op de Nederlandse Ambassade te Madrid, en een 
van de initiatiefnemers van de Nederlandse Ondernemersprijs in Spanje. 
“Nederlandse bedrijven en ondernemers dragen bij aan dat succes. Velen van 
hen zijn lid van een van de diverse Nederlandse business clubs die in de grote 
Spaanse steden actief zijn. Toen ontstond het idee voor de prijs: als we de beste 
Nederlandse ondernemer in Spanje in het zonnetje zetten, kunnen anderen leren 
van dat succes. En zo is de ondernemersprijs dus ook relevant voor hen die deze 
keer niet in de prijzen vallen.” 

Een onafhankelijke jury, bestaande uit 5 Nederlanders die al jaren in Spanje 
wonen en hun sporen hebben verdiend in het bedrijfsleven, zal de uiteindelijke 
winnaars aanwijzen. Juryvoorzitter Walter van Rosmalen: “Het is voor mij een 
grote eer voorzitter van de jury te zijn. We zijn blij met de 23 aanmeldingen die 
we ontvingen; 16 ondernemers en 7 starters, voor wie een aparte prijs bestaat. 
U moet niet vergeten dat het een nieuw initiatief is; ik verwacht dat dit de 



komende jaren verder zal groeien”. Van Rosmalen is zeer te spreken over de 
kwaliteit van de deelnemers: “Er zitten ondernemers bij die begonnen zijn met 
een goed idee en heel hard werken, en nu een bedrijf hebben met een 
jaaromzet van vele miljoenen Euro’s. De verhalen van deze ondernemers zijn als 
een mooi jongensboek”.    

Genomineerden Nederlandse Ondernemersprijs in Spanje 2018 
(tekst overgenomen van betreffende websites) 
 
In de Categorie Ondernemer zijn de volgende drie kandidaten, weergegeven in alfabetische 
volgorde, genomineerd:  
 
1. Eino Brand – Inlet Seafish  
“INLET imports and distributes frozen fish and seafood since 1993. Besides its main 
headquarters in Valencia, Spain, it also has sales offices in Madrid, Burgos, Sevilla and San 
Benedetto del Tronto (Italy) plus subsidiaries in Shanghai (China), Cochin (India), Reykjavik 
(Iceland) and Ho Chi Minh City (Vietnam), and a joint venture with Seawork Fish Processors 
(Pty) Ltd in Walvis Bay (Namibia).”  
Meer info: www.inlet.es  
 
2. Jeroen Oskam – Euro Economics  
“Euro Economics is opgericht in 1996 in Barcelona door Jeroen Oskam om 
bedrijfsoprichtingen, boekhoudingen en belastingaangiften te verzorgen voor buitenlandse 
bedrijven die zaken willen doen in Spanje. De vijf kantoren in Alicante, Barcelona, Girona, 
Madrid en Marbella vormen gezamenlijk de Euro Economics Groep.”  
Meer info:  www.euroeconomics.com  
 
3. Alexander Wit – PHI Industrial  
“PHI INDUSTRIAL is a specialist industrial investment fund. We create long-term strategic 
value by investing in our people, brands, products, services and manufacturing facilities. We 
are an active, entrepreneurial investor that helps management teams to achieve their 
objectives and grow the brands and businesses successfully.” 
Meer info: www.phi-industrial.com   
 
In de Categorie Starter zijn de volgende drie kandidaten, weergegeven in alfabetische 
volgorde, genomineerd: 
  
1. Erik de Haan – Nederlands Business Centrum Spanje 
“Het Nederlands Business Centrum Spanje is er voor Nederlanders en Belgen en is gevestigd 
in La Nucía. Het beschikt over een totale oppervlakte van 600 m2 kantoorruimte, waarin 8 tot 
10 bedrijven een eigen kantoorruimte hebben en waar er een grote mogelijkheid voor andere 
bedrijven bestaat om middels flexplekken tijdelijk gebruik te maken van de installaties van het 
gebouw”.  
Meer info: www.nbcspanje.nl  

 
2. Robain de Jong – Ecoscooting Delivery  
“We are a young delivery company who wants to stand out from the rest. We truly believe in a 
sustainable development and that's why our vehicles are electric, all managed by our high-
quality professionals to ensure that your deliveries get to their destination as soon as possible. 
The last mile is a critic point in the logistics world and we have specialized on it, offering the 
highest possible quality service”.  
Meer info: www.ecoscooting.com  

 
3. Ferry Stienstra – Voiped Telecom  
“Voiped Telecom is recognized as a primary versatile dominator in the European wholesale 
VoIP telephony services market. For all business telecom & data solutions, we unite high 
quality, superior service, and cost accessibility. Voiped Telecom SLU provides 
telecommunication and dataservices throughout Spain”.  

Meer info: www.voiped.eu    



Inmiddels heeft de jury de genomineerden voor de beide categorieën (3 
ondernemers en 3 starters) bekend gemaakt (zie tekst box). De genomineerden 
zullen zich presenteren met een korte pitch op de Nationale Business Meeting 
(NBM), die op 25 mei te Valencia wordt georganiseerd door de Nederlandse 
Zakenkring Valencia.   

Voorzitter Harry van Heugten over de NBM: “Op de Nationale Business Meeting 
komen de leden van de verschillende Nederlandse business clubs in Spanje 
bijeen om te netwerken en ervaringen met elkaar te delen. Het is een 
informatieve bijeenkomst, met presentaties, speeches en onderlinge interactie, 
maar uiteraard ook een heerlijk diner om onder het genot van een goed glas 
wijn bij te praten met andere Nederlandse ondernemers in Spanje.”  

Van Heugten vervolgt: “Wij zijn ontzettend blij dat op ons event de winnaar van 
de Ondernemersprijs bekend zal worden gemaakt tijdens de grote finale. Niet 
voor niets is het motto van de bijeenkomst Nederlandse ondernemers maken het 
verschil. Aanmelden voor de NBM kan via de website van de Nederlandse 
Zakenkring in Valencia.”  

Ambassadeur Matthijs van Bonzel zal de prijzen uitreiken. Ook hij is enthousiast 
over het initiatief: “Er zijn heel veel goede en succesvolle Nederlandse 
ondernemers actief in Spanje”, aldus Van Bonzel. “De Nederlandse 
Ondernemersprijs in Spanje zorgt ervoor dat deze mannen en vrouwen de 
aandacht krijgen die ze verdienen. Ik ben blij dat het initiatief zo goed aanslaat, 
en ga ervan uit dat volgend jaar nog veel meer ondernemers zich zullen 
aanmelden. We willen hier een jaarlijks terugkerende competitie van maken”. 

 

De Nederlandse Ondernemersprijs in Spanje is een initiatief van de Nederlandse Ambassade in 
Madrid en wordt mede mogelijk gemaakt door EY. 

  


