
 
Juryrapport Zaanse Startersprijs 2014 
 
In het land van ondernemers is er altijd een moment van starten. De drang om voor jezelf te 
beginnen gaat gepaard met onzekerheid en volgens mij met heel wat slapenloze nachten. 
Dan toch neem je het besluit om voor jezelf te beginnen. Een stap in de toekomst die je zo 
goed mogelijk probeert te plannen en waar je zoveel mogelijk zekerheden probeert in te 
bouwen. Na een jaar blijkt dan negen van de tien keer, dat die plannen toch niet helemaal 
liepen zoals gewenst, maar het is nog steeds verantwoord. Als je dan na twee jaar nog 
steeds het hoofd boven water hebt gehouden, dan mag je spreken van een echte starter. 
 
Die ondernemingen, en de mensen daarachter, willen wij graag een zetje in de rug geven via 
de Zaanse Startersprijs. Deze prijs wordt ondersteund door de gemeente Zaanstad, 
Rabobank Zaanstreek, de Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner, Zaanbusiness, het 
Zaans Ondernemers Netwerk en Kurk & Jacobs Notarissen. 
 
Ook dit jaar hebben we weer voldoende aanmeldingen gekregen met een grote variatie in 
bedrijvigheid. Na een gedegen voorbereiding heeft de jury uit de lijst met kandidaten een 
shortlist opgesteld van bedrijven. Deze bedrijven zijn door de juryleden bezocht en aan de 
hand van bedrijfsinformatie en gesprekken met de ondernemers zijn drie bedrijven 
geselecteerd voor de uiteindelijke nominatie. Met trots presenteren wij u (in alfabetische 
volgorde) de drie genomineerde Zaanse starters. 
 
Jachthaven Nauerna BV van Pepijn Doeswijk en Hannah van Doorn 
Kanaaldijk 33, 1566 PA Assendelft – www.jachthavennauerna.nl  
 
Via een vakantiebaan tijdens zijn studie HTS-werktuigbouwkunde 
kwam Pepijn in aanraking met de watersport. Dat resulteerde in 
een werkvakantie in Griekenland waar hij een flottielje van 24 
zeilboten moest onderhouden. Terug in Nederland aan de slag 
gegaan met het oprichten van een watersport bedrijf in Aalsmeer. 
Daar hij voor zijn werk veel op locatie moest zijn, kwam hij ook in 
aanraking met de toen geheel vervallen jachthaven van Nauerna. 
Een haven, op een kruispunt van vaarwegen, waar volgens Pepijn 
potentie in kon zitten om nieuw leven in te blazen. Een gesprek met de toenmalige eigenaar 
en een gedegen eigen onderzoek bracht een hoop uitdagingen aan het licht. Allemaal 
uitdagingen die een ‘normaal mens’ zou doen besluiten niet in dit avontuur te stappen. Zo 
niet Pepijn. Ik zal u de details besparen van de stormen die hij, samen met zijn partner, 
bedwongen heeft, maar wij als jury stonden af en toe met onze oren te klapperen. 
 
En daar in Nauerna is nu een jachthaven met een geheel andere uitstraling; met een 
compleet nieuw ingericht steigerplan, uitgebreid van 200 naar 380 ligplaatsen. Gericht op het 
middensegment met alle moderne benodigdheden die de watersporter van tegenwoordig 
wenst. Deze aanpak heeft geleid tot het verkrijgen van de blauwe vlag, een internationale 
erkenning voor de watersport waarbij de watersporter weet dat het qua natuur en milieu 
ontwikkeling bij Pepijn en Hannah goed zit. Geen vraag van de watersporter is Pepijn te gek 
en zoals hij zelf zegt: ‘Wij zorgen ervoor dat varen leuk is’. Kortom, zij dragen bij aan de 
ontwikkeling van het toerisme in de Zaanstreek en maken Nauerna meer aantrekkelijk voor 
de mensen die er wonen. 
 



Vragen aan Pepijn en Hannah: 
 

• Pepijn, hoeveel keer heeft jouw partner gezegd dat je ermee moet stoppen? 
• Heeft de watersport in het huidige economische klimaat nog toekomst? 
• Waarom willen jullie de Zaanse Startersprijs 2014 winnen? 

 
 
Onze tweede kandidaat is een bedrijf uit een geheel andere branche. Een bedrijf dat 
volkomen in deze tijd past. 
 
OBI4wan BV van Alexander de Ruiter en Alex Slatman  
Westzijde 33, 1506 EB Zaandam – www.obi4wan.nl   
 
Social media kan een bedrijf tegenwoordig maken en breken. 
Zonder dat je er als ondernemer vaak weet van hebt, kunnen er op 
social media allerlei berichten over jouw bedrijf rond gaan. Deze 
berichten signaleren en daar op reageren is de tak van sport die 
Alexander en Alex u als ondernemer bieden. Alex is de man die op 
slimme wijze een systeem heeft gemaakt die al de voor u 
relevante berichten filtert en Alexander is de commerciële tijger. In augustus 2010 kwamen 
de twee elkaar tegen en na twaalf gespreken, besloot men het erop te wagen. Een test met 
drie klanten gaf voldoende vertrouwen om een bedrijf gericht op online business intelligence 
te starten. 
 
Ze verzamelen van de diverse social media platforms zeven miljoen berichten per dag en 
slaan die op in een datacenter vol energie zuinige apparatuur. Nu zijn er meer bedrijven die 
voor u de berichten kunnen verzamelen, maar dit bedrijf blinkt uit in het zoeken en 
bijeenbrengen van complexe en volumineuze data over het complete bedrijfsleven. Uniek en 
onderscheidend bij OBI4wan is dat zij, ook als u geen klant bent, al informatie verzamelen 
over uw bedrijf, zodat u de geschiedenis kunt terughalen en daar mee aan de slag kunt voor 
de toekomst. 
 
Grote ondernemingen hebben de weg naar Alexander en Alex al gevonden zoals: Philips, 
Oxxio, Sony, SBS, AFAS, bol.com, de TU van Delft en vele andere. Daarnaast zijn er ook 
een 50-tal gemeenten op hun systeem aangesloten. Het bedrijf is uitgegroeid tot een team 
van tien mensen, waarbij het met plezier werken voorop staat. In het kantoor staat een 
voetbalbak en de verwijzingen naar de personages uit de film Starwars vliegen je om de 
oren. 
 
Vragen aan Alexander en Alex: 
 

• Als jullie winnen waar gaat de prijs dan heen? 
• Wat is de overeenkomst tussen jullie en Starwars? 
• Waarom willen jullie de Zaanse Startersprijs 2014 winnen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De derde, en laatste kandidaat is weer van een heel ander kaliber. 
 
Uzurii Luxury Footware BV van Shieglee Ferreira en Cor Jongens   
Ambacht 3, 1511 JZ Oostzaan – www.uzurii.com 
 
Na een bezoek aan Uzurii, komt bij mij toch het beeld naar voren 
van het sprookje Assepoester. Een vrouw met carrière plannen en 
een muiltje. Shieglee is geboren in het Amazonewoud van Brazilië, 
waar zij door de armoede gedwongen waren het hele jaar op 
slippers te lopen. De vrouwen in die wijken versierden zelf hun 
slippers met de beperkte middelen die zij hadden, zoals steentjes, 
kraaltjes en glas. De jonge Shieglee had drie grote wensen: ooit 
wilde zij een paar schoenen die helemaal van zichzelf zouden zijn, 
ze wilde als een echte samba Queen dansen op een praalwagen in een carnavalsoptocht en 
ook droomde zij dat ze een nachtje mocht slapen in het mooiste hotel van Rio de Janeiro. 
 
Shieglee kwam als dertien jarig meisje naar Nederland, doorliep moeiteloos het atheneum en 
volgde diverse modeopleidingen. Zij heeft het beste en mooiste van beide culturen in zich 
opgenomen: dat maakt haar de zelfbewuste vrouw die zij nu is. Dertig jaar later zijn al haar 
wensen uitgekomen. Ze heeft in het hotel geslapen waar haar moeder als kamermeisje 
werkte en danste als een adembenemende glamorous Isis in het Samba Drome in Rio de 
Janeiro. Uit pure passie voor mode heeft Shieglee het merk Uzurii opgericht, waardoor zij nu 
als ondernemer en ontwerpster van een modelabel ook haar liefste meisjeswens in vervulling 
heeft zien gaan. 
 
Een keur aan BN’ers heeft al kennisgemaakt met de eigenzinnige mode slippers zoals: Katja 
Schuurman, Patty Brard, Quinty Trustfull, Brigit Maasland en vele anderen. In maart jl. 
mochten ze zelfs in de goodiebags bij de Oscars in Hollywood! De productie van de 
onderdelen vindt ver weg plaats, maar worden handmatig in elkaar gezet in Oostzaan waar 
het via geselecteerde outlets aan de fashionisten word aanboden als muiltjes van 
Assepoester bij hun designer outfit. Kortom Shieglee en Cor laten ons kennis maken met het 
beste uit hun beide werelden. 
 
Vragen aan Shieglee en Cor: 
 

• Wat is de betekenis van Uzurii? 
• Speelt jullie bedrijf internationaal al een rol? 
• Waarom willen jullie de Zaanse Startersprijs 2014 winnen? 

 
 
Dames en heren, de jury heeft een zeer uiteenlopend drietal kandidaten geselecteerd. Jonge 
ondernemers die krachtige bedrijven hebben opgebouwd en ontwikkeld. U ziet hier 
ondernemers die doorzettingsvermogen hebben, moderne dienstverlening aanbieden en 
creatief zijn. En dat allemaal in onze prachtige Zaanstreek. Zaanse grond gedijt dus goed en 
heeft het allemaal. Het kiezen van de drie genomineerden was lastig. Het was ook in de 
zevende editie zeer moeilijk voor de jury om uit deze Zaanse parels een winnaar te kiezen. 
 
Ik wil graag Dennis Straat, wethouder Economische Zaken in Zaanstad, naar voren vragen. 
Hij zal namens de jury de winnaar bekend maken. 
 

Jachthaven Nauerna BV van Pepijn Doeswijk en Hannah van Doorn 
 



Wij feliciteren niet alleen de winnaar, maar ook de andere genomineerden: OBI4wan BV en 
Uzurii Luxury Footwear BV. Zij verdienen ook uw applaus, want beide bedrijven zijn in hun 
branche zeer goede voorbeelden van startende ondernemers. 
 
Ten slotte bedankt de jury alle inzenders voor deze zevende editie. Zij hebben het ons 
moeilijk gemaakt door het grote aantal en de kwaliteit van de startende bedrijven. Maar 
daardoor heeft het ook weer veel voldoening gegeven om de jurering dit jaar weer te mogen 
verzorgen. 
 
Namens de jury Zaanse Startersprijs, 
 
Erik van der Laan, voorzitter 
Zaandam, 4 november 2014 
 
De Zaanse Startersprijs, is een jaarlijks verkiezing, met ondersteuning van het Zaanse 
bedrijfsleven en de gemeente Zaanstad. De jury bestaat uit voorzitter Erik van der Laan 
(Sales Manager Van Wijngaarden BV), Marcel J. Beerse (Partner Baker Tilly Berk NV), Ton 
R. Vermij (bestuurslid Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner) en Bea van Voorthuizen 
(accountmanager Economische Zaken gemeente Zaanstad). 
 
Met dank aan de partners van de Zaanse Startersprijs: 
 


