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De verkiezing van de Drentse Onderneming van het Jaar was voor
de jury geen eenvoudige opgave. Uit de 70 aanmeldingen zijn 10
genomineerde bedrijven geselecteerd. Na een spannende pitchavond
in Borger zijn er 3 bedrijven die tot de finale zijn doorgedrongen. Alle
genomineerde bedrijven zijn stuk voor stuk bedrijven waar Drenthe
trots op mag zijn!
De jury is gastvrij ontvangen bij alle finalisten en heeft met de directies gesproken. Het zijn
alle drie buitengewoon goede ondernemers! Maar er is maar één bedrijf die zich vanaf nu
Drentse onderneming van het Jaar 2018 mag noemen! En dat is:

Vepa
Frontrunner
De jury is onder de indruk van het bedrijf en ziet Vepa als een echte frontrunner. Vepa is in
1971 gestart vanuit een faillissement en is een echt familiebedrijf. De zes aandeelhoudende
families hebben een lange termijn visie en zijn gericht op continuïteit. Dat maakt dat thema’s
als duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatie hoog op de
agenda staan en zelfs geïntegreerd zijn in het business model van de onderneming.
Innovatie
De jury heeft speciaal aandacht gehad voor innovatie. En dat innovatie en duurzaamheid
hand in hand gaan bewijst Vepa. In de fabriek in Hoogeveen wordt plastic afval wat opgevist
wordt uit de Amsterdamse grachten verwerkt tot moderne kantoormeubelen. Met deze
Plastic Whale collectie levert Vepa een innovatieve bijdrage aan vergroening van onze wereld.
En dat is nog niet alles. Inmiddels wordt hard gewerkt om bermgras te verwerken in de
producten. Vepa is met recht een koploper als het gaat om circulaire economie. Het bedrijf
streeft ernaar om het afval naar 0 te reduceren. Een indrukwekkend doel.
Concurrerende productie
De jury was onder de indruk van het bedrijfsbezoek. In de fabriek in Hoogeveen staan
grote productielijnen die voornamelijk door robots worden bediend. Met deze keuze is het
mogelijk om 100% in Nederland concurrerend te produceren. Werk wat complexer is en meer
vakmanschap vereist wordt verricht door de medewerkers van Vepa. Opvallend daarbij is dat
er intensief samengewerkt met scholen om meer technisch personeel op te leiden.

Daarnaast hebben een aantal Syrische vluchtelingen een baan gevonden bij Vepa. De
innovatieve kracht van Vepa komt niet alleen uit de directie, maar alle medewerkers binnen
het bedrijf, zijn ervan doordrongen dat het altijd beter kan.
Wereldwijde belangstelling
Klanten van Vepa bevinden zich voornamelijk in West Europa. Daarmee is het een
internationaal georiënteerde onderneming. Met de initiatieven zoals Plastic Whale mag Vepa
rekenen op wereldwijde belangstelling.
Vepa
Al deze indrukwekkende prestaties kunnen worden toegeschreven aan de ruim 140
toegewijde medewerkers die hier elke dag in Hoogeveen aan werken. Maar zeker ook aan de
energieke leiding vanuit een duidelijke visie Janwillem de Kam. De jury is dan ook trots dat we
Vepa mogen uitroepen tot Drentse Onderneming van het Jaar 2018 en dat we de Rabo Award
aan de directie mogen overhandigen.
Jury
• Henk Brink - Provincie Drenthe
• Geert Buiter - NOM
• Ingrid Dragtstra - VNO-NCW
• Ton Driessen - Resato
• Kars Klok - Klok Afbouwprojecten en Vastgoedonderhoud
• Bert Nannen - HLB Nannen
• Hilbert Wiechers - Wiechers Wonen /vz. MKB Drenthe
• Hans de Willigen - Rein Advocaten & Adviseurs
• Eric Zwart - Rabobank
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