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Ondernemend Parkstad lanceert Rabo Economy Award 
 

Stichting Parkstad Limburg Economy Award en Rabobank Parkstad Limburg  

ondertekenen op vrijdag 15 oktober 2010 een meerjarige sponsor-overeenkomst  

voor de organisatie van de Rabo Economy Award.  

 

 

Bestaande ondernemersprijs 

De Parkstad Limburg Economy Award is een bestaande ondernemersprijs 

in Parkstad Limburg. De huidige prijs die sinds 2004 bestaat is tot 2010 

onder auspiciën van de Corio  League en de Ontwikkelingsmaatschappij 

Parkstad Limburg (OPL) uitgevoerd. Voorgaande prijswinnaars zijn Bas 

Schoonderwoerd (2003, Parkstad Theaters), Ronald Goedmakers (2004, 

Vebego), Koos Hendriks (2005, Snowworld), Peter Elverding (2006, DSM), 

Jan Smeets (2007, Pinkpop), Gosse Boxhoorn (2008, Solland Solar)en Rob 

Huppertz (2009, Gaia Park). 

 

 

Imago 

Rabobank Parkstad Limburg verbindt haar naam aan deze prijs om 

samen met Ondernemend Parkstad de economische bedrijvigheid 

binnen Parkstad te versterken en de aantrekkelijkheid van de regio te 

vergroten. Gezien deze ambities moet het evenement uitgroeien tot een 

toonaangevende ondernemersprijs waaraan zoveel mogelijk 

ondernemers uit Parkstad zullen deelnemen. De Rabo Economy Award 

van Ondernemend Parkstad is een beloning aan alle ondernemers die 

een succesvolle bijdrage hebben geleverd aan de economische 

bedrijvigheid in Parkstad Limburg.  
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Prijzen en prijsuitreiking 

Deze ondernemerswedstrijd kent een tweetal categorieën, de Rabo 

Economy Award en voor de aanmoediging van talent wordt de 

Startersprijs uitgereikt.  

De prijswinnaars ontvangen een trofee en de winnaar van de Startersprijs  

ontvangt ook prijzengeld, ter waarde van € 5.000,00. De publieke 

bekendmaking van de prijswinnaars vindt plaats tijdens de officiële 

prijsuitreiking op 21 april 2011 in het Parkstad Limburg Theater in 

Heerlen. 
Wedstrijddeelname 

Deelname aan de wedstrijd staat open voor elke ondernemer uit 

Parkstad. Criteria waaraan ondernemers moeten voldoen voor 

inschrijving en deelname aan de wedstrijd zijn te vinden op de 

website www.RaboEconomyAward.nl   

De inschrijving voor deelname vindt eveneens plaats via deze website.  

Per deelnemer kan slechts éénmaal worden ingeschreven.  

De inschrijving start op 15 oktober 2010 en de termijn sluit op 6 januari 

2011.  

 
Verkiezingen 

De verkiezing is een ware happening die breed in de media uitgemeten 

zal worden. Het programma bestaat uit een aantal beoordelingsrondes. 

De selectie geschiedt in een aantal stappen: 

-  Toetsing op een gezonde bedrijfsontwikkeling, ondernemersvisie 

en omgevingsbewustzijn: maximaal tien kandidaten per 

prijscategorie worden aan de jury voorgedragen. 

-  De jury selecteert een vijftal nominaties per prijscategorie.  

-   De jury selecteert uit de vijf nominaties per prijscategorie de 

definitieve prijswinnaars.  
 

Jury 

Een onafhankelijke jury voor de Rabo Economy Award is voor de kwaliteit 

van de prijs van belang. De jury heeft uitstraling door de verworven en 

genoten bekendheid bij ondernemers. De jury bestaat uit zes leden. 

Samenstelling jury*: 

- J.Schneiders (DSM Nederland), voorzitter 

http://www.raboeconomyaward.nl/
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- L.Hermans (MKB Nederland) 

- F. Van der Valk (Kasteel Ter Worm/Van der Valk hotel) 

- M. Clermonts (Burgemeester Onderbanken)  

- S. Feijen (Vebego) 
* Bij het verschijnen van dit bericht kunnen nog niet alle juryleden bekend worden gemaakt. 

 

Projectorganisatie 

In de projectorganisatie zitten vertegenwoordigers van de initiatiefnemers 

van Ondernemend Parkstad, Ontwikkelingsmaatschappij Parktstad 

Limburg,  Corio League en Rabobank Parkstad Limburg. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 

We nodigen de pers uit aanwezig te zijn bij de ondertekening van het sponsorcontract en de 

presentatie over de organisatie van de Rabo Economy Award op vrijdag 15 oktober 16.00 uur 

bij de Corio League te Heerlen. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Projectorganisatie Rabo Economy Award 

Contactpersoon: Mariëlle Houben, projectleider   

Telefoon: 045 – 533 4383 of 06 81165282 

info@RaboEconomyAward.nl, www.RaboEconomyAward.nl 

mailto:info@RaboEconomyAward.nl
http://www.raboeconomyaward.nl/

