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Samenvatting De genomineerden voor de Familiebedrijven Award 2014 zijn vandaag
bekend gemaakt. Twee van de vier genomineerden zijn afkomstig uit de
provincie Overijssel.

Details De organisatie van de Familiebedrijven Award heeft Royal Agio Cigars,
Breman Installatiegroep, Nijhof-Wassink Groep en Westland Kaas als
finalisten aangewezen. De jury bestaat onder andere uit John Fentener van
Vlissingen. Hij was in 2012, in samenwerking met KPMG, de initiatiefnemer
en oprichter van de award. De organisatie heeft als doel het ondernemerschap
van Nederlandse familiebedrijven te stimuleren en wil middels de award meer
aandacht genereren voor deze groep bedrijven.

Uit een selectie van 500 Nederlandse familiebedrijven zijn vervolgens de
volgende familiebedrijven als finalist aangewezen:

Royal Agio Cigars
Het bestuur van Royal Agio Cigars bestaat uit Ad Wintermans en zijn zonen
Boris en Jonas. Het familiebedrijf fabriceert sigaren en is hiervan de op drie na
grootste fabrikant ter wereld. Het bedrijf is zeer internationaal gericht en heeft
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan.
In 1904 is het familiebedrijf opgericht en het kreeg in 2004 ter ere van het
100-jarig bestaan het predicaat Koninklijk uitgereikt. Royal Agio Cigars is in
het Noord-Brabantse Duizel gevestigd.

Breman Installatietechniek
Tijmen Breman, afkomstig uit Genemuiden (Overijssel), richtte in 1925 een
rijwiel-herstelbedrijf op. In die tijd kon waarschijnlijk niemand voorzien dat het
bedrijf zou uitgroeien tot de huidige Breman Installatiegroep, één van de
grootste spelers in de installatiebranche. Ondanks de economische crisis van
de afgelopen jaren heeft Breman niet gesneden in het aantal werknemers en
blijft de omzet stabiel. Op dit moment hebben de vijf broers Harm, Jan Willem,
Reind, Piet en Roelof jan de dagelijkse leiding in handen.

Nijhof-Wassink Groep
In 1967 richtten Herman Nijhof en Evert Wassink het bedrijf Nijhof-Wassink
op. Bij dit familiebedrijf uit Rijssen (Overijssel) is men specialist in
bulktransport over weg, spoor en water. Op dit moment werken ruim duizend
mensen bij het internationale bedrijf waarvan er 550 in Nederland werkzaam
zijn. De organisatie van de Familiebedrijven Award kenmerkt Nijhof-Wassink
als een warm bedrijf met een grote sociale betrokkenheid. De derde generatie
heeft inmiddels de leiding van het bedrijf overgenomen.

Westland Kaas
De vissers & broers Klaas, Gerrit en Lambert Westland moesten in 1932, na
de afsluiting van de Zuiderzee, een andere inkomstenbron zoeken. Zij
besloten zich volledig op kaas te storten. In eerste instantie apart van elkaar,
maar in 1936 bundelden zij de krachten in de VOF ‘Gebroeders Westland’.
Tegenwoordig is Westland Kaas de grootste particuliere kaasonderneming
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van Nederland, bekend van onder andere Maasland en Old Amsterdam. Vanaf
1 februari 2012 is derde generatielid Henny Westland CEO van het bedrijf,
gevestigd in het Noord Hollandse Huizen.

Uitreiking award
Op 16 april maakt de organisatie de winnaar bekend. De winnaar zal uit
handen van John Fentener van Vlissingen de award ontvangen. Naast de
award heeft de bestuurder van het winnende bedrijf ook de eer om voor één
jaar toe te treden tot de jury. Vorig jaar won Gassan Diamonds de
Familiebedrijven Award. Hierdoor werd bestuurder Benno Leeser aangewezen
als jurylid voor dit jaargang.
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Over Familie Bedrijvenaward 2014

De Stichting Familie Onderneming werd opgericht in 2012 door ondernemer
John Fentener van Vlissingen en heeft als doel om het Nederlandse
familiebedrijf meer onder de aandacht te brengen. De Stichting looft jaarlijks
de Familiebedrijven Award uit aan een excellerend Nederlands
familiebedrijf.KPMG verzorgt de onafhankelijke selectie van familiebedrijven
op basis van 8 criteria en de randvoorwaarde dat de onderneming een écht
familiebedrijf is (volgens de definitie van de Europese Commissie). Nadat
KPMG een top heeft bepaald, kiest de vakkundige jury het winnende
familiebedrijf. De bestuurder van deze familieonderneming treedt dan voor 1
jaar toe tot de jury. 
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