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Thijs Duindam

en Nynke Minkema:

'Wie maakt dit jaar op

26 oktober tijdens het

ondernemerscongres

kans op Het Beste Idee

van Soest'?

 

Inzenden kan nog tot

en met vrijdag 9 sep-

tember.
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“Het Beste Idee van Soest” is een goed idee voor Soest. Dat bleek
vorig jaar. BetonBallon kwam als winnaar uit de bus. Door wie
wordt Soest dit jaar verrast?
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Wat een idee
voor Soest!

I
n het Nationaal Militair Museum bruist
het op 26 oktober van de mooie en verras-
sende ideeën. Dan vindt de tweede editie
van “Het Beste Idee van Soest’ plaats. Het
aanwezige publiek kiest uit drie door een
jury genomineerde ideeën de winnaar van

2016. De aanmelding voor deze innovatieve
strijd is al geopend. Inzenden kan nog tot en
met vrijdag 9 september.

 
Vorig jaar won BetonBallon, met een proce-

dé om natuurlijke ronde vormen van beton te
bouwen, met bovendien 50% besparing op ma-
teriaal en CO2-uitstoot. Winnaars Bas en Stan
Uyland mochten zich na de verkiezing in een
enorme belangstelling voor hun product ver-
heugen. Hoe bijzonder ook, BetonBallon was
geenszins de gedoodverfde winnaar. De jury had
moeite met de selectie van de uiteindelijk drie
genomineerden. ‘Er zaten veel goede ideeën bij.
Dat zal dit jaar niet anders zijn’, vertellen Nynke
Minkema, bedrijfscontactfunctionaris van de ge-

meente Soest en horecaondernemer Thijs Duin-
dam, die beiden nauw bij de organisatie zijn be-
trokken. ‘Vorig jaar was de eerste keer, en we
wisten niet wat we moesten verwachten. Er wa-
ren meer dan dertig inzendingen, uit de meest
onverwachte hoeken. Er waren ideeën vanuit
het bedrijfsleven, zoals BetonBallon, maar ook
sociaal-maatschappelijke ideeën, zoals het idee
voor een jongerensoos van de vijftienjarige
Roos. Elke genomineerde kan winnen. Maar ook
als je niet wint, kan je nominatie wat opleveren.
Roos is uitgenodigd in het gemeentehuis en
heeft inmiddels een locatie gevonden voor haar
jongerensoos. En het idee om op het voormalige
vliegveld zonne-energie te gaan opwekken,
komt ook steeds een stap verder. Nieuw dit jaar
is dat er een geldprijs is voor de eerste drie. De
Rabobank stelt € 1.000,- aan prijzengeld en gra-
tis deelname aan een Masterclass, clinic of
workshop beschikbaar voor de winnaar en €
750,- en € 250,- voor de nummers twee en drie.’

 
Het “Beste Idee van Soest” is een initiatief

van de gemeente  en de Soester Zakenkring. De
verkiezing en bekendmaking van “Het Beste
Idee van Soest” zijn onderdeel van het vijfde on-
dernemerscongres. ‘Dat is ontstaan omdat de
gemeente het erg belangrijk vindt ontmoetingen
tussen lokale ondernemers te faciliteren’, zegt
Nynke. Net als vorig jaar willen de organisato-
ren een aansprekende, succesvolle ondernemer
uitnodigen om de aanwezigen te inspireren. Het
programma is te vinden op de website.
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