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@ mkbwestland

Word ook lid en ervaar de voordelen!

Bekijk meer foto’s op www.mkbwestland.nl

MKB Westland Eindejaarsbijeenkomst 2016

Ook profi teren van de voordelen van MKB Westland?

Van der Ende Groep wint MKB Westland 
Partners Ondernemersprijs 2016

MKB Westland zet zich voor én met u in voor een goed ondernemersklimaat in Westland. Hoe sterker de 
vereniging, hoe beter wij uw belangen kunnen behartigen, hoe beter het ondernemingsklimaat in onze 
regio wordt. Sluit u daarom vandaag nog aan bij MKB Westland.

Van der Ende Groep uit Maasdijk is de winnaar geworden van de 

10e editie van de MKB Westland Partners Ondernemersprijs. Het 

bedrijf won daarnaast de deelprijs voor ‘Strategie & Innovatie’. 

De deelprijs ‘Personeel & Organisatie’ werd gewonnen door 

DB Telecom en Hotel Restaurant Unicum Elzenhagen ging er 

vandoor met de deelprijs ‘Marketing & Communicatie’. 

De Eindejaarsbijeenkomst op 24 november jl. in de Oude Kerk 

in Naaldwijk was een groot succes. Ruim 350 Westlandse 

ondernemers waren aanwezig bij de netwerkbijeenkomst.

Opening 

Henk Salome, voorzitter MKB Westland, vertelde o.a. in zijn 

openingswoord over de Dag van de Ondernemer die 18 november 

jl. plaatsvond. Het bestuur bracht samen met burgemeester van 

der Tak en wethouders een bezoek aan Ben’s Fashion en Debets 

Schalke | DS Hortitrade. “Twee mooie bezoeken, waarbij we trotse 

ondernemers hebben ontmoet!”, aldus de voorzitter. Hij bedankte 

de burgemeester en wethouders voor hun bijdrage hierin.

Centramanager 

Ook liet Henk Salome weten dat MKB Westland begin 2017 

een centramanager wil aanstellen. “Inmiddels hebben we een 

kandidaat gevonden. Het is nu belangrijk om een goede fi nanciële 

modus te vinden met de BIZ en het MKB-investeringsfonds.”

Uitreiking WPO2016 

Na het welkomstwoord was het de beurt aan juryvoorzitter Lars 

Boellaard om de prijzen uit te reiken. Volgens de jury springt het 

personeelsbeleid er bij DB Telecom echt uit. De telecomspecialist 

is dan ook de terechte winnaar van de prijs ‘Personeel & 

Organisatie’. DB Telecom is vanuit een winkel gegroeid naar een 

bedrijf met ca. 80 medewerkers. Dat, in een competitieve markt, 

vindt de jury een knappe prestatie. Om te overleven in deze 

moeilijke branche tussen de grote telecommachten kan maar op 

één manier en dat doet DB Telecom door onderscheidend te zijn 

met haar personeel. Het bedrijf geeft hun medewerkers de kans 

zich te blijven ontwikkelen.

Van der Ende groep wint de prijs in de categorie ‘Strategie 

& Innovatie’. Het bedrijf heeft zich de afgelopen jaren fl ink 

verbreed en richt zich sterk op innovaties. Van der Ende Groep 

levert kwalitatief hoogstaande producten voor verschillende 

afzetmarkten over de hele wereld. Ook de eigen merken worden 

daarnaast wereldwijd verkocht. De onderneming heeft als doel 

om twee innovaties per jaar op de markt te zetten. Ze kijken zelf 

naar welke innovaties er nodig zijn in hun sector, maar luisteren 

daarnaast ook goed naar wat het bedrijfsleven wil.

Hotel Restaurant Unicum Elzenhagen wint de prijs ‘Marketing & 

Communicatie’. Het hotel restaurant is er voor iedereen; jong, oud, 

gezinnen met kinderen, ze benaderen de markt zeer breed en dat 

stralen zij uit. Alles op het gebied van marketing en communicatie 

doen zij zelf en daar heeft de jury bewondering voor. Online zijn ze 

sterk bezig. De website hebben zij zelf gemaakt, ze zijn zeer actief 

op social media en hebben een eigen app waar de gast online 

alles zelf kan regelen. Het bedrijf is zeer vooruitstrevend en een 

terechte winnaar in deze categorie.

Na de uitreiking van de deelprijzen werd er een fi lmpje getoond 

waarin Van der Ende Groep als overall winnaar bekend werd 

gemaakt. Het familiebedrijf van Piet en Lex van der Ende heeft 

een diepe indruk op de jury gemaakt. De groei die Van der Ende 

Groep doormaakt, vindt de jury erg knap. Van der Ende Groep 

is een echt familiebedrijf. Dat uit zich in hoe zij omgaan met hun 

personeel. De medewerkers worden erg betrokken bij het bedrijf, 

daar geven ze veel aandacht aan. Op punten als ‘Strategie & 

Innovatie’ en ‘Personeel & Organisatie’ scoort Van der Ende Groep 

bovengemiddeld. De jury vindt dit bedrijf een terechte winnaar van 

de MKB Westland Partners Ondernemersprijs 2016. De volledige 

juryrapporten staan op www.mkbwestland.nl.

Lancering Magazine ‘Streamer’ 

Van der Ende Groep kreeg uit handen van Henk Salome het 

eerste exemplaar uitgereikt van het magazine ‘Streamer’. Op de 

voorpagina van het magazine van MKB Westland staat de trotse 

winnaar! 

Na de uitreiking van de prestigieuze ondernemersprijs en de 

lancering van ‘Streamer’ maakten de vele aanwezigen gebruik van 

de gastvrijheid in de Oude Kerk om uitgebreid te netwerken onder 

het genot van een walking dinner en een overheerlijk bu¤ et. De 

Eindejaarsbijeenkomst was een groot succes!

MKB Westland Eindejaarsbijeenkomst 2016 werd mogelijk gemaakt door:

 Uitnodigingen voor gratis bijeenkomsten over ondernemersonderwerpen en regionale vraagstukken

 Uitnodigingen voor de zes jaarlijkse MKB Westland bijeenkomsten

 Meet&Greet businesslunch nieuwe leden

 Eigen magazine (vier maal per jaar)

 Netwerkapp Community

 Advies over ondernemersvraagstukken

 Eén maal per jaar de uitreiking MKB Westland Partners Ondernemersprijs

 Digitale nieuwsbrieven

Juryvoorzitter Lars Boellaard met de genomineerden. De Oude Kerk werd door ruim 350 ondernemers bezocht.

DB Telecom wint prijs ‘Personeel & Organisatie’. Van der Ende Groep wint ook prijs voor ‘Strategie & Innovatie’.

Unicum Elzenhagen wint prijs ‘Marketing & Communicatie’. Eerste exemplaar Streamer wordt uitgereikt aan de 
winnaar van de WPO2016.
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‘Ons jaar kan niet meer stuk’
Van der Ende Groep heeft de MKB Westland Partners 
Ondernemersprijs 2016 gewonnen. Tijdens een fees-
telijke Eindejaarsbijeenkomst van MKB Westland in 
de Oude Kerk in Naaldwijk werd de prijs uitgereikt 
aan ondernemers Piet en Lex van der Ende.

De onderscheiding is een erkenning vanuit MKB West-
land voor het meest onderscheidende bedrijf van de 
regio. De jury was diep onder de indruk van Van der 
Ende Groep en riep het bedrijf uit Maasdijk uit tot win-
naar. Daarnaast kreeg het bedrijf de deelprijs ‘Strate-
gie & Innovatie’ toebedeeld. “We zijn verrast, blij en 
voelen ons zeer vereerd!”, reageert Lex van der Ende 
op de overwinning. Hij leidt samen met zijn vader Piet 
en collega Arie van der Wijden het familiebedrijf. “Het 
was een spannende avond en het winnen van de prijs 
is natuurlijk de mooiste afsluiter die we ons hadden 
kunnen wensen! Vooraf vond ik het al fantastisch om 
alleen al genomineerd te zijn, maar als je dan met alle 
kanshebbers op het podium staat wil je natuurlijk win-
nen ook!”

Podium
Een dag na de ceremonie stromen de felicitaties bin-
nen op het kantoor aan de Maasambacht 4. “We mer-
ken dat deze verkiezing echt leeft in het Westland”, 
gaat Lex van der Ende verder. “We hebben zoveel 
taart, bloemen, felicitaties en presentjes gekregen. Het 
is niet te geloven!”
De Van der Ende Groep houdt meer aan de prijs over 
dan een beker en een koelkast vol taart. Lex van der 
Ende: “Natuurlijk is de grote beker het mooiste, maar 
het hele traject vanaf de nominatie was prachtig om 
mee te maken. Eigenlijk zijn we ‘out of the blue’ geno-
mineerd. We ondernemen heel bewust en denken goed 
na over onze strategie, maar we hebben onszelf nooit 
aangemeld voor een prijs. De nominatie was daarom 
een erg leuke verrassing. Daarna kwam het in een 
stroomversnelling. We hebben vooraf heel veel aan-
dacht gekregen met interviews in de krant en video’s 
op de WOS. Daar kregen we veel positieve reacties op. 
We hebben de afgelopen weken een podium gekregen 
om ons te presenteren. We hebben aan iedereen kun-
nen laten zien wie we zijn en wat we doen. Het feit dat 
dat bekroond wordt door de jury is voor ons hele team 
de kers op de taart!”

Innovatief
De Van der Ende groep werd in 1985 opgericht door 
Piet van der Ende. Onder de naam Van der Ende 
Pompen begon hij met de reparatie van waterpompen 
voor de glastuinbouw. Al snel volgde de verkoop van 
nieuwe pompen en elektrotechnische materialen. Door 
de overname van andere bedrijven en de oprichting 
van dochterondernemingen ontstond de Van der Ende 
Groep, een pompenleverancier met het oog op milieu-
bewuste en duurzame oplossingen. “Dat innovatieve 

zit in ons bloed”, gaat Lex van der Ende verder. “We 
hebben onze blik altijd op de toekomst gericht en we 
zijn altijd bezig met nieuwe ontwikkelingen.”
Dat merkte ook de jury van de Ondernemersprijs op. 
“Het bedrijf heeft zich de afgelopen jaren flink ver-
breed en richt zich sterk op innovaties. Van der Ende 
Groep levert kwalitatief hoogstaande producten voor 
verschillende afzetmarkten over de hele wereld. Ook 
de eigen merken worden daarnaast wereldwijd ver-
kocht. De onderneming heeft als doel om twee innova-
ties per jaar op de markt te zetten. Ze kijken zelf naar 
welke innovaties er nodig zijn in hun sector, maar 
luisteren daarnaast ook goed naar wat het bedrijfsle-
ven wil”, staat in het juryrapport te lezen.

Maatschappelijk
Ook de groei van Van der Ende Groep is ‘knap’ volgens 
de jury. Het familiebedrijf is inmiddels uitgegroeid tot 
zo’n 80 collega’s, die allemaal worden betrokken bij 

de bedrijfsvoering. Typisch voor een familiebedrijf 
is het juryoordeel. Ook is er waardering voor het feit 
dat Van der Ende Groep twee medewerkers met een 
arbeidsbeperking in dienst heeft. “Erg goed voor een 
technisch bedrijf. Deze medewerkers worden volledig 
opgenomen in het bedrijf.” De maatschappelijke be-
trokkenheid uit zich verder in het sponsorschap van 
het WK Kassiebouwen en het project van Stichting de 
Zaaier in Afrika, waar Piet van der Ende zich met heel 
zijn hart voor inzet.

Prijzen
De MKB Westland Partners Ondernemersprijs 2016 
is een aanvulling op een prijzenkast die toch al goed 
gevuld werd de afgelopen weken. Enkele weken terug 
was er de OOM Award voor beste opleidingsbedrijf 
in de metaalindustrie, gekozen uit 2000 bedrijven, en 
onlangs kwam vanuit Rabobank Nederland de Herman 
Wijffels Innovatieprijs voor Triton Bioreactor, een 
waterbehandelinssysteem voor de tuinbouw. Nu kan 
daar de MKB Westland Partners Ondernemersprijs 
2016 aan worden toegevoegd. “Dit jaar kan niet meer 
stuk”, besluit een trotse Lex van der Ende.

Zoon Lex en vader Piet van der Ende.  Foto: Rolf van Koppen Fotografie

www.vanderendegroep.nl

feliciteert de
Van der Ende groep

met deze 
mooie prijs!

 feliciteert 
Van der Ende 

met deze 
mooie prestatie!

www.hortimax.nl

Van harte gefeliciteerd!

Namens het PB team

van harte gefeliciteerd

met het winnen van de 

MKB-Ondernemers prijs!

Honderdland 170, 2676 LT Maasdijk. Tel. nr. 0174 623200

Together to another dimension

Wij feliciteren Van der Ende Groep 

met de MKB Westland Partners

Ondernemersprijs 2016!

www.a1tuinbouwtechniek.nl

VAN HARTE GEFELICITEERD 

MET DE 

MKB-ONDERNEMERSPRIJS 2016!

•  Jogchem v.d. Houtweg 8-B     •  2678 AG  De Lier
•  Tel. 0174 - 51 00 01 •  Fax 0174 - 51 40 85
•  info@GreveBanden.nl •  www.grevebanden.nl
Openingstijden: Ma t/m vr van 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 08.00 - 13.00 uur

Nieuw bij Greve 
Banden in De Lier:

✔   Geschikt voor alle personenauto’s
✔   Geschikt voor alle bestelbussen 

(inclusief imperials et cetera)
✔   Voorwassen
✔   Textielborstels
✔   Comfortabele wachtruimte met 

leeshoek, koffie en gratis WiFi

VALET WASH
NIEUW

GRATIS WASPROGRAMMA 
BIJ AANSCHAF VAN AUTOBANDEN 
Bij aanschaf van 2 of 4 nieuwe autobanden ontvangt u 
van Greve Banden tijdelijk een gratis wasprogramma de 
luxe in onze valet carwash. Afspraak maken niet nodig 
dus kijk snel naar ons aanbod autobanden en bezoek onze 
autowasstraat!

www.aquaterranova.info

Van harte gefeliciteerd
met de 

MKB-Ondernemersprijs
2016!

Wij feliciteren Van der Ende Groep 
met de MKB Westland Partners

Ondernemersprijs 2016!

www.vanoostenberegening.nl
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2e Paasdag
zijn wij geopend!

✂

✂

KORTINGSBON*

20
%

* Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 20% korting op 1 artikel (1 stuk) naar keuze.

 De korting is alleen geldig op maandag 1 april 2013.

 Maximaal 1 kortingsbon per klant.

 De korting is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.

AGRI1317 POS week 13_ADV_Pasen_def.indd   1 07-03-13   16:33

DE LIER
Jogchem vd Houtweg 8
tel.: 0174-530333
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DE LIER
Jogchem vd Houtweg 8
tel.: 0174-530333

DE LIER
Jogchem vd Houtweg 8
tel.: 0174-530312 

‘s-GRavEnzanDE 
Kon. Julianaweg 142a 
tel.: 0174-412606

PoELDIjk 
Arckelweg 6 
tel.: 0174-245941

dumpprijzen

palletverkoop

voor de 1e 50 klanten ligt er een leuke attentie klaar!!!!!

oPEnInGstIjD: van 10.00 tot 16.00

van harte
GEFELICITEERD!

Trots zijn wij op onze 
halsponsor! 
Gefeliciteerd met het winnen van 
de MKB Ondernemersprijs! 
Namens alle bestuursleden van 
LTC Naaldwijk
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Wij bedanken iedereen voor de felicitaties en leuke reacties na de winst
van de MKB Westland Partners Ondernemersprijs 2016! We zijn verrast,
blij en voelen ons zeer vereerd. Het is leuk om erkenning te krijgen voor
hetgeen waar we mee bezig zijn. Dit jaar kan niet meer stuk!

Namens directie en medewerkers van Van der Ende Groep, 
Lex van der Ende

KEEPS YOUR BUSINESS RUNNING

www.vanderendegroep.nl

”DE BEKRONING VAN EEN
GEWELDIG JAAR VOOR
VAN DER ENDE GROEP”VAN DER ENDE GROEP”VAN DER ENDE GROEP”

blij en voelen ons zeer vereerd. Het is leuk om erkenning te krijgen voor

2016
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