JURYRAPPORT VOOR DE VERKIEZING VAN DE HOOGEVENER VAN HET JAAR 2009

Zoals elk jaar begint het juryrapport met enkele mededelingen die voor de trouwe bezoekers
van deze receptie geen nieuwe informatie bevatten. Toch blijkt uit opmerkingen élk jaar weer
dat het nodig is om deze informatie vooraf te geven.
De jury voor de verkiezing van de “Hoogevener van het Jaar” bestaat uit:
Teun Boersma (waterschapsbestuurder en toezichthouder van bedrijven en instellingen),
Jan Bols (Jan Bols Intersport en voormalig topschaatser en wielrenner),
Jan Hendriks (voormalig rector OSG de Groene Driehoek en RSG Wolfsbos),
Jan van ’t Hooge (directeur van Catering & Partyservice J van ’t Hooge) en
Marc Veeningen (voormalig presentator RTV Drenthe en thans werkzaam bij diverse
landelijke en regionale media).
De organisatie en de financiering van de verkiezing zijn opnieuw verzorgd door
Organisatiebureau ’t Noord en de Hoogeveensche Courant.
Na oproepen in de Hoogeveensche Courant en op de website van de gemeente Hoogeveen
ontving de jury van ongeveer 220 inzenders de namen van 39 kandidaten voor de titel
“Hoogevener van het jaar 2009”. Om “Hoogevener van het jaar” te kunnen worden moet
worden voldaan aan de volgende vier criteria:
- de kandidaat heeft op een positieve manier de aandacht op Hoogeveen gevestigd
- de kandidaat woont in of is afkomstig uit de gemeente Hoogeveen
- de kandidaat heeft een goede reputatie
- de kandidaat is net een beetje anders (opvallend)
Het gaat dus niet om de keuze voor de vrijwilliger van het jaar.
Het gaat ook niet om degenen die hun werk voortreffelijk gedaan hebben en nog steeds doen
en waarvan in Hoogeveen met de hoofdletter H uiteraard veel voorbeelden te vinden zijn.
Na het toepassen van de criteria bleef naar de mening van de jury een aantal kandidaten over.
De jury heeft bij het maken van de uiteindelijke keuze vooral gekeken welke kandidaat iets
bijzonders heeft gedaan waardoor Hoogeveen op een gunstige manier aandacht kreeg, zonder
dat dit tot zijn of haar eigenlijke werk behoorde en zonder dat hij of zij er zelf voordeel mee
behaalde.
Deze uitgangspunten hadden als gevolg dat uiteindelijk gekozen is voor een kandidaat die het
voorbeeld is van een maatschappelijk betrokken ondernemer. Zijn expertise in de branche
waarin zijn bedrijf werkzaam is, is bekend tot ver buiten onze landsgrenzen. Hij leidt zijn
bedrijf op een voortreffelijke wijze. Als er een bijzondere activiteit moet worden gesponsord
is hij (met zijn bedrijf) belangeloos van de partij. Echter, dit past allemaal nog binnen het
kader van een deskundig en sociaal handelende ondernemer. De titel “Hoogevener van het
jaar” komt hem toe om alles wat hij hiernaast nog doet. Hij is bestuurslid van de Stichting
voor Openbaar Voortgezet Onderwijs te Hoogeveen. Hij heeft er mede voor gezorgd dat het
bedrijventerrein De Wieken weer aantrekkelijker wordt. Dit revitaliseringsproject is door
minister van der Hoeven aangewezen als voorbeeldproject. Hij stelde als voorzitter van de
CHO (Combinatie van de grotere Hoogeveense Ondernemingen) alles in het werk om een
goed netwerk tussen CHO en de Zakenkring Hoogeveen (de vereniging van de andere
ondernemingen) tot stand te laten komen. Alle Hoogeveense ondernemingen werken nu
samen onder de naam HOC, het Hoogeveens Ondernemers Collectief. Ook droeg hij bij aan
de ontwikkeling van parkmanagement en centrummanagement. Hij is de voorzitter van de
Stichting Open Bedrijvendag. Elk jaar bezoeken tienduizenden mensen uit de hele regio deze
Open Bedrijvendag en juist hierdoor wordt Hoogeveen onder de aandacht gebracht. En op
weg naar huis haalt hij op straat enkele ruzie makende jongeren uit elkaar. En voor kerst
spreekt hij ook nog op een bijeenkomst van Amnesty International. Hij doet dit allemaal
zonder zich zelf op de voorgrond te plaatsen, omdat het hem niet gaat om zijn eigen eer en
glorie, maar om de promotie van Hoogeveen. Ook hierdoor is hij een echte Hoogevener van
het jaar. Immers, Hoogeveners komen niet zo maar boven het maaiveld uit, maar zorgen er
wel voor dat het maaiveld er heel goed bij staat.We hebben het over een man die duidelijk
heeft gemaakt dat Hoogeveen DE plaats is om te ondernemen, te werken en te leven.
Kortom de Hoogevener van het jaar 2009 is volgens de jury:
Eddy Seinen.

