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Starters: met volle kracht vooruit!

Alle waardering dus voor iedereen die

heden ten dage probeert een bedrijf

van de grond te trekken. Ze zijn er ge-

lukkig nog steeds die ondernemers, en

het kostte niet eens zoveel moeite er

drie te vinden voor de nominatie van de

jaarlijkse verkiezing Spiegel & Reflex

Duivense Startende Ondernemer van

het Jaar. We noemen ze: Ofelia Jurrius

en Peter Cederblad van Bravo Scandi-

navia, Raycko van Hummel van Sen-

sing IT en Harry Slendebroek dus van

Allgrafix. Ze zijn allemaal lekker bezig

en willen de komende jaren met volle

kracht verder vooruit.De jury mag zich

erover gaan buigen en die bestaat,

zoals steeds de afgelopen jaren, uit Je-

roen Rouwenhorst (juryvoorzitter) en

Rien Boskeljon (sponsor), dit jaar aan-

gevuld met Jan-Wouter Hasselaar van

Hatraco, de winnaar van de Duivense

ondernemersprijs vorig jaar.

Ofelia Jurrius 
en Peter Cederblad 
Bravo Scandinavia

Bravo Scandinavia verkoopt Maisboo-

gies, een gezonde lekkernij voor kinde-

ren vanaf zes maanden. Maïsboogies is

een Fins product, dat voor 100 procent

bestaat uit biologisch geteelde maïs.

De knabbels zijn gluten- en melkvrij en

bevatten geen E-nummers en smaak-

versterkers.

Ofelia Jurrius is geboren en getogen in

Duiven. Samen met haar Zweedse man

Peter Cederblad leefde ze een aantal

jaren in het Scandinavische land, maar

sinds de zomer van 2011 is ze terug in

Duiven. Samen met haar man en in-

middels twee kinderen. De laatste

maanden in Zweden was Ofelia al da-

gelijks bezig met het treffen van voorbe-

reidingen voor hun eigen bedrijf. Ruim

twee jaar na dato gaat het goed, al

koestert Peter vooralsnog zijn vaste

baan elders.

Eind oktober ging de vlag zelfs even in

De genomineerden voor de Spiegel & Reflex 
Duivense starter van 2013 zijn:

• Bravo Scandinavia van Ofelia Jurrius en Peter Cederblad
• Sensing IT van Raycko van Hummel
• Allgrafix van Harry Slendebroek

top. Ofelia: “We hebben een contract

afgesloten met Jumbo Supermarkten.

Onze Maisboogies liggen weliswaar nog

maar in veertien filialen, maar het is wel

weer een stap in de goede richting. Bij

C1000 zijn we ook binnen en daarnaast

zijn er diverse kleinere verkoopkanalen.”

De Duivense en haar man proberen hun

kinderen verantwoord op te voeden en

daar hoort goede voeding bij. In Zwe-

den ontdekten ze de Maisboogies en al

snel was het plan geboren daar de

markt mee op te gaan in Nederland.

Ofelia: “Scandinavië loopt flink voor op

andere landen als het gaat om verant-

woorde voeding. Zo zijn Maisboogies

een prima alternatief voor koekjes en

snoep. Kinderen vinden het heerlijk. 

Veel volwassenen trouwens ook. In

Scandinavië zijn Maisboogies populair

en ik denk dat ze langzaam ook Neder-

land en daarna België en Luxemburg

gaan veroveren.”

De nominatie voor de Duivense starters-

prijs is een flink steuntje in de rug. 

Ofelia: “Als ik iets niet had verwacht is

het dit wel. Je denkt altijd dat andere

bedrijven het veel beter doen. Maar leuk

is het wel, heel leuk zelfs. Afwachten nu

wat het verder nog wordt.”

Raycko van Hummel 
Sensing IT

Sensing IT doet systeembeheer bij klan-

ten (MKB) en ontwikkelt applicaties op

maat voor een scherpe prijs.

Sensing IT is niet alleen een jong bedrijf,

ondernemer Raycko van Hummel is ook

nog een jonge vent. Want 21 pas. Maar

wijsmaken doe je hem weinig. Raycko

weet wat hij wil: groeien. En passant lijkt

het hem leuk de Duivense onderne-

mersprijs te winnen. “Ja, natuurlijk. Ofe-

lia ken ik vrij goed en haar gun ik het

ook, net als Harry Slendebroek, maar

nu ik ben genomineerd, ga ik er ook het

liefst zelf met die prijs vandoor.”

Raycko van Hummel begon als acht-

tienjarige met het repareren van compu-

ters voor vrienden en bekenden. Hij zag

er handel in en ruim twee jaar geleden

richtte hij Sensing IT op. Hij formuleerde

een omzetdoelstelling voor 2016, die hij

waarschijnlijk volgend jaar al gaat halen.

Met name de verhuizing in september

2012 van een thuiswerkomgeving naar

een echt kantoorpand in Zevenaar, gaf

een boost aan het bedrijf. Vanaf dat

moment is Sensing IT puur professio-

neel bezig. Saillant detail: het flexwerk-

centrum Volta Center in Zevenaar,

waarin Sensing IT zich heeft gevestigd,

is opgericht door Raycko zelf, samen

met een compagnon. “Ik ben iemand

die initiatief neemt.”

De toekomst ziet de Duivenaar uiteraard

met het nodige optimisme tegemoet.

Met name op het gebied van de ontwik-

keling van applicaties op maat, ziet hij

groeimogelijkheden. “Ik studeer ook nog

en heb zodoende veel contact met an-

dere universitaire studenten. Daar maak

Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door bovenstaande bedrijven.

De Duivense ondernemersprijzen wor-
den uitgereikt tijdens de nieuwsjaars-
receptie van MKB Duiven, die op
donderdag 9 januari wordt gehouden
in zaal Gieling in Groessen. Aanvang
20.00 uur. Ook ondernemers in de ge-
meente Duiven die nog geen lid zijn
van MKB Duiven zijn daarbij van harte
welkom. Lid worden van MKB Duiven
kan via onze website.Ingo Bouman
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ik bij mijn bedrijfsvoering gebruik van.

We doen ons werk op een hoog niveau

en zijn zeker niet duur. Daar komt bij dat

we de applicaties maken in heel nauwe

samenspraak met de klant. Op maat is

bij ons ook echt op maat.”

Harry Slendebroek 
Allgrafix

Allgrafix is een specialist in fotogerela-

teerde producten, zoals image blocks,

print op hout, print op dibond, canvas

en (digitale) albums. Het Duivense be-

drijf werkt voor professionele fotografen,

B2B en de detailhandel.

Als er één vakgebied is dat een enorme

klap heeft gekregen van de digitalise-

ring, dan is het wel de fotografie. Voor

Presikhaaf Bedrijven was dat twee jaar

geleden reden de dienstverlening voor

vakfotografen af te stoten. Harry Slen-

debroek durfde het aan voor eigen ri-

sico het bedrijf over te nemen, al

realiseerde hij zich dat het ‘verdomd

moeilijk’ zou worden.

“In deze tijd een bedrijf opstarten is las-

tig en zeker in deze branche. Maar als

het me nu lukt, dan moet het in econo-

misch betere tijden zéker lukken. Met

die instelling ben ik eraan begonnen.”

Van meet af aan probeerde Harry inno-

vatief te zijn. De markt afspeuren naar

nieuwe mogelijkheden en daar op in-

springen. Sinds enige tijd is hij een

groeimarkt op het spoor: wandpresen-

taties en wanddecoraties. “Daar blijkt

behoefte aan te bestaan. De afgelopen

twee jaar hebben we er in die hoek on-

geveer 180 klanten bij gekregen. Onze

kracht is dat we al veel ervaring hebben

op dit werkterrein. We leveren innova-

tieve producten en weten ook wat ser-

vice betekent.”

Het zelfstandig ondernemen bevalt

Harry prima en dat Allgrafix zodanig is

opgevallen dat hij het bedrijf is genomi-

neerd voor de Duivense startersprijs,

doet hem goed. Het motiveert de Dui-

venaar op de ingeslagen weg voort te

gaan. Aan ideeën voor de toekomst

ontbreekt het hem bovendien niet.

“Internet ontwikkelt zich door en je ziet

dat vakfotografen aan proberen te

haken. Daar faciliteren we ze bij. Onder-

tussen kijken we ook over de grens. In

Duitsland en België moeten we de ko-

mende jaren ook groei kunnen realise-

ren.”

De genomineerden voor de Rabobank De Liemers 
Duivense ondernemer van 2013 zijn: 

• RoDaVaL van Rob en Wilma Leenders
• Kroftman Structures van Oscar en Thierry Tiedink
• S-Fin & Myburgh van Moninca Soumokil
• A18metaal van Nico Gerrits
• Keurslager Wilfred Kersten en 
• kaas- en delicatessenwinkel De Pompernikkel van André Seubring

Je zult maar ‘starter’ zijn in deze economische slechte tijd! Maar je
kunt het ook omdraaien en dan kom je ongeveer uit bij de woorden
van Harry Slendebroek van Allgrafix, één van de genomineerden
voor de Duivense startersprijs dit jaar: ‘Als het me nu lukt, dan
moet het in economisch betere tijden zéker lukken’. En zo is het.

Maandag 23 december 2013 DP/WP 16
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