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De verkiezing van de Drentse Onderneming van het Jaar 2017 was
voor de jury geen eenvoudige opgave. Van 118 aanmeldingen zijn in
eerste instantie tien ondernemingen genomineerd. Na een spannende
pitchavond in Coevorden zijn van hen vervolgens drie bedrijven tot
finalisten bekroond. De jury wil benadrukken dat alle genomineerden
stuk voor stuk ondernemingen waar Drenthe trots op mag zijn!
Jurybezoek
De jury is bij de drie finalisten langsgegaan. Er was een gastvrije ontvangst en we spraken
diepgaand met alle directies. We zijn enorm onder de indruk wat Drenthe aan diversiteit te
bieden heeft. De finalisten zijn echt alle drie buitengewoon goede ondernemers! Maar: er is
maar één bedrijf dat zich vanaf nu Drentse Onderneming van het Jaar 2017 mag noemen. En
dat is:

Resato
De jury is bijzonder onder de indruk van Resato en ziet het Drentse bedrijf als een front
runner pur sang. Resato vindt haar oorsprong in 1991 en werd in 2009 - via een management
buy out - door ondernemers Rob Castien en Ton Driessen overgenomen. Dit betekende een
nieuwe impuls voor de groei van Resato. Rob en Ton runnen het bedrijf vanuit een duidelijke
missie en visie. En dat ziet men terug in de prestaties die de afgelopen jaren zijn behaald.
Innovatie
De jury heeft tijdens haar bedrijfsbezoeken speciaal aandacht gehad voor innovatie. En wij
werden op onze wenken bediend. Resato zoekt letterlijk de grenzen van de techniek op en
zet hierdoor wereldwijd de nieuwe standaard op het gebied van hogedruktechnologie. Die
ontwikkeling gaat zo ver dat zelfs keuringsinstanties ze niet kunnen bijbenen.
Of het nu gaat om waterjetsnijders of componenten voor de olie- en gasindustrie, de
oplossingen die Resato haar klanten biedt zijn indrukwekkend. Om voorop te blijven lopen
werkt maar liefst 15% van het personeel in de R&D.
Groene bijdrage
Veel ondernemingen zijn bezig met vergroening van hun bedrijf en willen daarmee een
bijdrage leveren aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen. Resato schenkt hier in haar eigen
bedrijfsvoering uitgebreid aandacht aan. Zo is er sinds het nieuwe bedrijfspand in Assen in
gebruik is genomen, nog geen kubieke meter gas verstookt. Maar: Resato gaat verder. De
frontrunner in de waterstoftechnologie biedt producten aan die voor een doorbraak kunnen
zorgen in het realiseren van een groenere wereld. Het mobiele waterstoftankstation is hier
een prachtig voorbeeld van. De jury heeft met eigen ogen kunnen zien hoe die stations op dit
moment gebouwd worden.

Interne voorruitgang
De jury was ook onder de indruk van de aandacht voor de medewerkers van Resato. We
noemen een aantal voorbeelden:
• Met het concept Fit@Resato stimuleert Resato een gezonde levensstijl en meer bewegen;
• Er is een sterk anti-rookbeleid en werknemers die willen stoppen ontvangen de nodige
begeleiding;
• Veilig werken staat hoog in het vaandel;
• Er is een e-learning omgeving ontwikkeld, zodat medewerkers zich permanent kunnen
blijven ontwikkelen.
Resato International
De klanten van Resato zijn wereldwijd gevestigd. Daarmee is Resato een volledig
internationaal georiënteerde onderneming. Voor haar inkoop maakt ze bewust gebruik van
toeleveranciers in Noord-Nederland: maar liefst 45% van de inkoop komt uit onze regio. Met
deze strategie voegt Resato direct waarde toe aan de economie van Noord-Nederland.
Alle genoemde indrukwekkende prestaties kunnen worden toegeschreven aan de ruim 80
toegewijde medewerkers die elke dag in Assen en wereldwijd voor Resato werken. Maar zeker
ook aan de energieke leiding vanuit een duidelijke visie van de heren Rob Castien en Ton
Driessen. De jury is dan ook trots dat we Resato mogen uitroepen tot Drentse Onderneming
van het jaar 2017 en dat we de Rabo Award aan Rob Castien en Ton Driessen mogen
overhandigen.
Jury
• Henk Brink - Provincie Drenthe
• Geert Buiter - NOM/MKB Fonds Drenthe
• Kars Klok - Klok Afbouwprojecten en Vastgoedonderhoud
• Marcel de Groot - De Groot Installatiegroep
• Bert Nannen - HLB Nannen
• Hilbert Wiechers - Wiechers Wonen /vz. MKB Drenthe
• Hans de Willigen - Rein Advocaten & Adviseurs
• Sjoerd Wind - VNO-NCW
• Eric Zwart - Rabobank
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