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Welkom op alweer de 23e editie van de BOV-award night, 
georganiseerd door JCI Eindhoven. De BOV-award,  
dé award voor de ondernemer met de Beste 
Ondernemers Visie, wordt jaarlijks uitgereikt aan een 
ondernemer uit de regio groot Eindhoven die uitblinkt  
om zijn authentieke visie op ondernemer-schap.  
Daartoe wordt gedegen onderzoek gedaan door  
JCI Eindhoven en een deskundige jury onder leiding  
van Tiny Sanders. Vanavond presenteren wij u  
deze uitblinker temidden van, met recht geduchte 
medekandidaten van de gevestigde orde en starters in 
de maakindustrie die de finalisten zijn van de vanavond 
ook uit te reiken ASML Young Makers Award. Wij hopen 
met u inspiratie op te doen en contacten te leggen voor 
onze samenwerking van morgen. Wij wensen u daarbij 
veel plezier!

Namens alle leden van JCI Eindhoven

Monieke Linck
Voorzitter BOV 2018

BOV Eindhoven wordt georganiseerd door JCI 
Eindhoven. JCI (Junior Chamber International) 
Eindhoven is een netwerkorganisatie voor 
ondernemende en ambitieuze mensen tot de 
leeftijd van 40 jaar, die zich persoonlijk willen 
ontwikkelen. JCI Eindhoven telt op dit moment  
25 leden. Samen organiseren wij evenementen  
in de regio en ondernemen diverse sociale 
activiteiten. Daarmee ontwikkelen we niet alleen 
onszelf, maar creëren we ook maatschappelijke 
impact in de regio Eindhoven.

JCI is een internationale organisatie met circa 
170.000 leden in zo’n 116 landen. Over heel 
Nederland verspreid zijn er circa 100 kamers  
met ongeveer 2.000 leden. JCI heeft als non-
gouvernementele organisatie de hoogste 
adviesstatus bij de Verenigde Naties.
De visie van JCI is: “To be the leading global 
network of young active citizins”. De missie van 
JCI is: “To provide development opportunities that 
empower young people to create positive change”.

BOV JCI



 16.30  Ontvangst

 17.00  Buffet open

  18.15  Welkom en start programma
              BOV-finalisten
              Keynote-speaker: Thomas Rau
               AYMA
               Groepsdiscussie BOV- & AYMA-finalisten
               De meisjes met de Wijsjes
               Prijsuitreiking 

 21.15  Netwerkborrel

 23.00  Einde

PROGRAMMA



Wim Daniëls is schrijver van een groot aantal 
boeken. Daarnaast treedt hij veel op in theaters  
en is hij - voor uiteenlopende gezelschappen - een 
veelgevraagd spreker en dagvoorzitter. Zijn laatste 
boek -  verschenen in oktober 2017 - is ‘De lagere 
school’, over de tijd dat het onderwijs deels nog heel 
anders ingericht en georganiseerd was dan nu.  
Het boek is een bestseller geworden. Wim Daniëls  
is ook geregeld te zien op tv, in praatprogramma’s, 
en hij is daarnaast vaak te horen op de radio, onder 
andere in De Nieuws BV (radio 1), waarin hij een 
bijdrage levert aan de culturele rubriek ‘Het 
allermooiste’. Eerder was hij vijf jaar lang vaste 
columnist in het radioprogramma ‘Spijkers met 
koppen’.

DAGVOORZITTER WIM DANIËLS



JURY BOV

De jury van de BOV-award 2018 bestaat uit voorzitter Tiny Sanders (ondernemer, voormalig directievoorzitter  
van o.a. Campina en PSV), Mark van den Broek (Rabobank Eindhoven-Veldhoven), Marcel Beckers (Solyse Finance 
Consultants), Ad van Berlo (designbureau VanBerlo, winnaar BOV-award 2012), Jonas Wintermans (Royal Agio 
Cigars) en Tijn van Elderen (Brabantia, winnaar BOV-award 2017).

Tiny Sanders Mark van den Broek Marcel Beckers Ad van Berlo Jonas Wintermans Tijn van Elderen

De winnaar van de BOV-award krijgt naast eeuwige roem ook een Leadership Expeditie 
aangeboden door Berg en Partners.

PRIJS



Van de Vin ontwerpt en produceert maatvaste ramen 
en kozijnen van hoge kwaliteit voor de Nederlandse 
zakelijke markt, zowel voor nieuwbouw (woningen en 
appartementen) als voor renovatie. Op 1 maart 1960 
startte Frans van de Vin zijn eigen timmerfabriek.  
In 1982 stapten Frans’ zonen Mathee en Anton in de 
zaak. Gezamenlijk werd besloten het timmerwerk af 
te stoten en volledig te focussen op de productie van 
kozijnen. Een verstandige keuze, want het bedrijf bleef 
zich sterk ontwikkelen. In 2001 kocht Van de Vin op 
industrieterrein De Poortmannen in Heeze een kavel 
waarop een compleet nieuwe fabriek werd 
gerealiseerd. Het is nog altijd de thuisbasis van Van de 
Vin en biedt werk aan 85 vaklieden. Hun manier van 
werken kenmerkt zich door gedrevenheid, flexibiliteit 
en innovatiedrang. Ze verbeteren continu hun 
producten en dienstverlening. Dat doen ze samen met 
ketenpartners. Gezamenlijk komen ze op deze manier 
tot nieuwe oplossingen, kortere doorlooptijden en 
lagere faalkosten.

’De kracht van de keten’

FINALIST MATHEE EN ANTON VAN DE VIN
VAN DE VIN RAMEN EN KOZIJNEN 

Fotografie: Jorick de Kruif



Heliox, met ongeveer 50 medewerkers en gevestigd  
in Best, is ontstaan in 2009 toen vier ondernemers 
besloten tot een doorstart van Philips-dochter Power 
Solutions dat vermogens-omzetters en voedingen 
maakte. Dat bedrijf ging failliet in januari 2009, 
anderhalf jaar na de overname door het Spaanse 
Bobitrans. Heliox begon met voedingen en versterkers 
voor consumentenelektronica, daarna groeiden ze  
door naar andere markten: de industriële markt, de 
medische markt en het elektrisch rijden. In 2011 zijn ze 
begonnen met laders voor (gewone) auto’s die werden 
omgebouwd tot elektrische auto. In 2014 kwam Heliox 
met de eerste buslader (van 50 kW) in Nederland, 
waarmee ze de High Tech NL Award wonnen.  
In 2015 maakten een paar losse bussen gebruik van de 
laadsystemen van Heliox, vooral ook nog als test. Vanaf 
2016 kwamen daar volledige buslijnen bij: in Eindhoven, 
waar 40 bussen gingen rijden met de laders van Heliox. 
En in april van dit jaar zullen op Schiphol 100 bussen 
gaan rijden geladen door Heliox-laders. 

’Een duurzame wereld voor  
toekomstige generaties’

FINALIST JAAP SCHUDDEMAT 
HELIOX 

Fotografie: Jorick de Kruif



De Rooy is een precisie-expert op het gebied  
van slijpen en frezen en toeleverancier voor de 
metaalindustrie. Specialist op het gebied van 
vlakslijpen, rondslijpen, nauwkeurig frezen en 
3D-meettechniek in heel grote maten, die zich  
richt op de high-tech machinebouw. Op dit moment 
zijn er zo’n 70 mensen werkzaam bij dit groeiende 
familiebedrijf in Nuenen. De grootvader van de broers 
de Rooy is in de jaren ‘30 begonnen met het bedrijf, 
toen meer een messenslijper voor de hout- en 
tabaksindustrie. Er is veel veranderd sinds die 
begintijd. Naast slijpen is de Rooy zich ook gaan 
toeleggen op frezen en andere bewerkingen, om zo 
complete onderdelen te kunnen maken. Ze werken 
voor bedrijven als ASML, Siemens, Philips en Fuji  
en zijn actief in diverse branches, waaronder de  
off shore, semiconductor-, voedsel-, textiel- en 
vleesindustrie. Alsmaar groter en nauwkeuriger  
is het motto van de Rooy.

’Groots in precisie’

FINALIST ADAM EN DIRK DE ROOY 
DE ROOY SLIJPCENTRUM 

Fotografie: Jorick de Kruif



AYMA JURY AYMA

Tijdens het BOV-event vindt ook de finale van  
de ASML Young Makers Award plaats. Er zijn  
2 finalisten over die hun startup aan u pitchen.  
Zij krijgen hiervoor 3 minuten de tijd. U bepaalt 
vervolgens via een stemming wie er met de  
ASML Young Makers Award én het bijbehorende 
prijzenpakket naar huis gaat. Tijdens de voorronde 
in het Boordhuys in Nuenen lieten de finalisten al 
zien aan elkaar gewaagd te zijn. Het belooft dan ook 
een spannende strijd te worden.

 Jury AYMA:
• Sikko wittermans ASML
• Piet van der Wielen Brainport development
• Dennis Schipper Demcon
• Maarten Steinbuch TU/e

Dennis Schipper

Piet van der Wielen

Maarten Steinbuch

Sikko Wittermans



Picoo maakt het mogelijk om traditionele spelletjes  
te spelen met de modernste, interactieve technieken. 
Het is speciaal ontwikkeld om actief spelen te 
stimuleren en het moedigt kinderen aan om samen  
te spelen. Picoo is een handheld apparaat zonder 
scherm, en door de slimme techniek zit er geen limiet 
aan het aantal spelers. Ieder kind kan de spelletjes 
spelen, ongeacht zijn of haar (fysieke) capaciteiten.  
Het is net zo makkelijk als spelen met een bal of 
hoepel, er is geen set-up nodig en de batterij gaat lang 
mee. Daarnaast verveelt het nooit, er worden continu 
nieuwe spellen ontwikkeld. 

Somnox is ‘s werelds eerste slaaprobot die 
wetenschappelijk bewezen cognitieve en 
gesimuleerde menselijke ademhalingstechnieken 
gebruikt om sneller in slaap te vallen. Alles over 
slaap weten is interessant, en er zijn genoeg apps 
die helpen bij het volgen van je slaapproces, maar 
het is tijd voor een apparaat als Somnox dat echt  
iets dóet om je te helpen in slaap te vallen. Het is  
het ultieme maatje voor mensen die sneller in slaap 
willen vallen, langer willen slapen en uitgerust 
wakker willen worden.

’Samen buiten spelen was nog nooit zo leuk!’ ’Met een robot naar bed’

FINALIST SOMNOXFINALIST PICOO
IRIS SOUTE EN DANIEL TETTEROO JULIAN JAGTENBERG 

Finalisten AYMA Picoo (L), Somnox (R)



Prijzenpakket 1ste prijs AYMA
• Coaching van ASML met als doel het product klaar te maken voor productie en/of upscaling t.w.v. € 10.000,-
• Juridisch advies van Reijnders Advocaten t.w.v.  € 2.500,-
• Cash prijs van € 5.000,-
• Hardware ondersteuning van NTS t.w.v. € 2.500,-
•  Ondersteuning in ondernemerschap, upscaling van de onderneming en toegang tot een uitgebreid netwerk, 

aangeboden door Brainport Development

Prijzenpakket 2e prijs AYMA
• Deelname Businesslab for innovators aangeboden door DeltaZuid

PRIJZENPAKKET



Thomas Rau is ondernemer, architect, innovator, 
inspirator en visionair. Zijn motto is ‘guided by the 
future’. Hij laat zich in al zijn handelen leiden door  
wat er in de toekomst nodig is en niet door wat op dit 
moment haalbaar is.Thomas Rau benoemt de opgaven 
van morgen en weet met zijn enthousiasme, energie  
én humor zijn publiek en opdrachtgevers te overtuigen 
van de ingrijpende stappen die nodig zijn om de omslag 
van duurzaamheid naar levensvatbaarheid te maken. 
Rau laat zien dat het energieprobleem in wezen 
oplosbaar is. Hernieuwbare energie genoeg, het is  
een kwestie van de juiste houding. De in rap tempo 
toenemende schaarste aan grondstoffen is veel 
nijpender. Als ondernemer ziet hij hierin geen 
bedreiging maar een uitdaging. Omdat verspilling van 
grondstoffen een mondiaal fenomeen is, wil hij verder 
gaan dan het werken op gebouwniveau en is zich gaan 
richten op het sluiten van grondstoffenkringlopen.

KEYNOTE THOMAS RAU
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’Nieuw betekent altijd net niet stuk, 
dat is het verdienmodel’



De Meisjes met de Wijsjes: dé Nederlandse 
vocalpopgroep die sinds 2015 de harten van het 
publiek verwarmt met de heerlijke nostalgie van 
het Nederlandstalige lied.

Met vier verschillende stemmen klinken zij, 
Arianne Abbestee, Simone Breukink, Tessa 
Jimmink en Fardoe Swaanswijk als een 
sprankelend, fris en krachtig geheel.  
Tijdens het optreden nemen ze het publiek mee  
op reis door een vrolijk, eigenzinnig en theatraal 
muziekprogramma en zingen bekende, 
Nederlandse Wijsjes van toen en nu, maar  
dan in een vierstemmig jasje... uhm, jurkje.

ENTERTAINMENT DE MEISJES MET DE WIJSJES



TEAM

en alle andere 
leden van  

JCI Eindhoven
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1 Jan Willem Nijendijk   2 Benjamin Tchang    3 Berend van der Grinten    4 Anouk Hol    5 Jules Huijs
6 Juul Rameau   7 Karlijn van der grinten   8 Maarten van Os   9 Mitchell Jacobs   10 Monieke Linck
11 Nadine Rooijmans   12 Nicole Mutsers   13 Sander van Tuijl   14 Sjors Santegoeds
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