
‘Innovation can 

start anywhere’



What?
- The Guts Award wordt in 2018 voor de derde keer georganiseerd door Businesspark Nieuw-Vennep Zuid.
- Het evenement draait om innovatie en is in het leven geroepen om ondernemers te inspireren en stimuleren 
hierin (nog meer) te ontwikkelen. De stappen die ondernemers hiertoe nemen, vergen vaak een hoge dosis lef en 
doorzettingsvermogen. Niet alleen als het gaat om het kiezen van een bepaalde route, maar ook als het gaat om 
onderscheidend zijn. 
- In 2017 konden bedrijven in geheel Nieuw-Vennep zich inschrijven en in 2018 zal deze regio Haarlemmermeer en 
Duin- en Bollenstreek bevatten. 
-� Tijdens The Guts Award wordt uiteraard de award bekendgemaakt. De jury selecteert de kanshebbers op basis 
van inschrijving. De kanshebbers zullen tijdens uitreiking pitchen en het publiek kiest de winnaar.
- Ook zullen verschillende gastsprekers spreken over hun visie op innovatie en zullen zij hun best practices uit de 
doeken doen. Ieder jaar is het doel om prikkelende sprekers uit te nodigen, dit zijn ondernemers die lef hebben 
getoond. Daarnaast is het event een mooie gelegenheid om uw netwerk te onderhouden én uit te breiden.  
       o De (tot nu toe bekende) sprekers in 2018:
�  >  Fred Teeven; Voormalig Staatssecretaris Veiligheid en Justitie
�  >  Edwin de Jong; Oprichter FietsUniek. Een van de meest snel groeiende online fietsverkopers van het land
- In 2018 is er tijdens de uitreiking ook een MKB Innovatiefestival waarbij organisaties hun best practices delen. 
Organisaties kunnen een eigen tafel krijgen waar bezoekers met hun in gesprek kunnen over innovatie. Er zijn nog 
tafels beschikbaar.

Why?
Innovation can start anywhere. Zo heeft de organisatie bedacht. Dus waarom 
niet hier. Hier op Businesspark Nieuw-Vennep Zuid. Er is zoveel innovatie in de 
regio. Door van elkaar te leren kunnen we het innovatief denken en daarmee het 
succes van de regio versnellen.

How?
De derde versie van The Guts Award, inclusief de uitreiking, zal wederom 20% beter worden. Het concept zal, naar 
aanleiding van de evaluatie jurlyleden, iets anders zijn. Namelijk als volgt:

Opzet evenement
-  Doelgroep deelnemers: Haarlemmermeer en       
Duin&Bollenstreek
-  Deelnemers kunnen zich inschrijven tot 31-
8-18 Link inschrijven deelnemers: https://www.
nieuwvennepzuid.nl/the-guts-award/inschrijven-
guts-award/
Link inschrijven bezoekers: https://www.
nieuwvennepzuid.nl/the-guts-award/inschrijven-
guts-award/
-  De uitreiking is bij Pieter Smit, Pesetaweg 44,   
   Nieuw-Vennep
-  Datum uitreiking: 2 oktober
-  Tijden: 15:30 – 17:00 met erna een borrel
-  De jury bezoekt de 10 beste inschrijvingen
-  De jury kiest na bezoeken de 5 beste deelnemers 
   (de finalisten)
- De 5 gekozen deelnemers  pitchen op 2 oktober   
  ieder 5 minuten
- Het publiek kiest de winnaar

Communicatie en organisatie
- De communicatie en organisatie wordt   
  verzorgd door Van Diemen PR
- Dagvoorzitter: Casper van Diemen
- Partner voor catering: De Rustende Jager

Jury
- De jury bestaat uit 8 leden:
 Karin Moerkerk; Innoventies
 Thomas Hendriksen; Businesspark   
 Nieuw-Vennep Zuid
 Franc van Veen; Inepro
 Angeline Kierkels; Meerland
 Edwin Beentjes; CTS GROUP
 Dick van Lent; Royal van Lent Shipyards  
 Schiphol Airport
 Age Vermeer; Dura Vermeer
 Gerco Tolsma; MeerBusiness    
 Haarlemmermeer & Schiphol



Voorbeeld 2017
De tweede editie van The Guts Award was opnieuw een groot succes. Het 
evenement dat draait om toekomst, innovatie en succes heeft veel lokale 
ondernemers aangetrokken. De ruim 150 aanwezigen zagen Inepro uitgeroepen 
worden tot winnaar van de juryprijs. Het publiek koos Intertraining als favoriet. 
Naast de uitreiking van de awards, was spreker Dirk Scheringa aanwezig om te 
vertellen over de keerzijde van innovatie. Aansluitend aan het evenement vond er 
een gezellige en informele borrel plaats.

“Bedrijfspand en mensen ademen innovatie”

De vakjury, bestaande uit Karin Moerkerk van Innoventies (juryvoorzitter), Angeline 
Kierkels van Meerlanden, Age Vermeer van Dura Vermeer, Dick van Lent van 
Van Lent Shipyard, Thomas Hendriksen van Businesspark Nieuw-Vennep Zuid, 
Gerco Tolsma van MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol en Ronald Zoet 
van ATN Beveiliging, heeft Inepro uitgekozen als winnaar van The Guts Award 
2017. Zij mogen het komende jaar de titel Het meest innovatieve bedrijf van de 
regio dragen. Juryvoorzitter Karin Moerkerk reikte de award uit aan Franc van 
Veen, algemeen directeur en Co van den Ham, Wright manager/sales manager. 
Inepro volgt hiermee ATN Beveiliging op die er vorig jaar met zowel de jury- als de 
publieksprijs vandoor ging. 



Vragenvuur voor Dirk Scheringa
The Guts Award gaat over innovatie, ondernemerschap en lef hebben en dat kan 
ook fout gaan. Spreker Dirk Scheringa was aanwezig om tijdens een interview 
op het podium te vertellen hij over de keerzijde van innovatie. Karin Moerkerk 
stelde Dirk Scheringa vragen over zijn omstreden tijd bij de DSB Bank en wat 
andere ondernemers daarvan kunnen leren. De dagvoorzitters Casper van Diemen 
van Communicatiemakelaars en Rik Balder van Boekuwzending.com zochten de 
interactie met het publiek.

Netwerken
Aansluitend aan het evenement vond er een gezellige en informele borrel 
plaats. De vele ondernemers die op het evenement zijn afgekomen, hebben 
nieuwe contacten kunnen leggen en met elkaar kunnen sparren over innovatie. 
Dat is precies de reden waarom The Guts Award in het leven is geroepen: om 
ondernemers uit de regio te inspireren en te stimuleren om zich innovatief (nog) 
meer te ontwikkelen.

Deze editie is dan ook meer dan geslaagd en de organisatie kijkt uit naar het 
komende jaar.



Media
Het event is beide jaren volop in de media gekomen. Hieronder de exposure voor 2017;

Deelnemen?
Heeft jouw organisatie het afgelopen jaar stappen gemaakt op het gebied van innovatie? Wil je jouw organisatie in 
het zonnetje zetten en heb je zin om van anderen te leren? Trek dan de stoute schoenen aan en schrijf je in op de 
website nieuwvennepzuid.nl

Wat je als deelnemer kunt winnen?
- Rond de Eur 30.000,- aan mediawaarde
- Vermelding op alle communicatiekanalen van de organisatie en van Businesspark Nieuw-Vennep Zuid
- Een uitgebreid interview welke in de media zal komen
- Een advies over het zo goed mogelijk uitwinnen van de PR mogelijkheden als winnaar door Van Diemen PR, ter     
   waarde van Eur 950,-
- Deelname in de jury van 2019
- Een sterke uitbreiding van uw netwerk

Who?



Deelnemer MKB Innovatiefestival, Eur 500,- excl btw per tafel
U krijgt een eigen tafel waar u bezoekers kunt informeren over hoe uw organisatie omgaat met innovatie.

Innovatiepartner, Eur 2.000,- excl btw
-Vermelding logo op website en social media kanalen
-Vermelding logo op digitale schermen tijdens event
-Vermelding in alle communicatie naar bezoekers en deelnemers (120-150 ondernemers, rond 20 deelnemers)
 
Innovatiepartner, premium, Eur 5.000,- excl btw (hoofdpartnership)
-15 minuten spreektijd tijdens event (spreker naar keuze)
-Een uitgewerkt interview welke we zullen verspreiden via website, nieuwsbrief en social media kanalen
-Vermelding logo op website en social media kanalen, groot
-Vermelding logo op digitale schermen tijdens event, groot
-Vermelding in alle communicatie naar bezoekers en deelnemers (120-150 ondernemers, rond 20 deelnemers)

 Neem contact op:
 0252-728880 | info@vandiemenpr.nl

Meer info en inschrijven:
www.nieuwvennepzuid.nl/the-guts-award

Partner worden?
Wat is een innovatie-award zonder partners? Geef antwoord op deze vragen om te bepalen of een 
partnership iets voor u is:
- Is uw organisatie innovatief?
- Heeft u de wens om als organisatie bezig te zijn met innovatie?
- Heeft u de wens om de naam van uw organisatie te verbinden aan het thema innovatie?
Is uw antwoord op een van deze vragen ja? Dan gaan we graag met u in gesprek om een partnerships te 
bespreken en samen de focus op innovatie in de regio te vergroten.


