ICT Platform Groningen

Nationale Entrepreneur of the Year-verkiezing succesvol voor Woldring
BEN WOLDRING TOT BESTE DRIE ONDERNEMERS VAN HET JAAR
Nog maar net begonnen aan een studie Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen
en nu al mag hij zich rekenen tot de meest geslaagde ondernemers van Nederland, Ben Woldring
(18) uit Usquert.
De Groningse ICT-ondernemer is in de categorie Technology, Communication & Entertainment verkozen tot
Ondernemer van het Jaar. Hij behoort daarmee tot de drie 'beste' ondernemers van het land. Het bedrijf van
Woldring heet Bencom BV.
Blij verrast
Ben was blij verrast met de verkiezing. "Ik had er eerlijk gezegd niet op gerekend. Ik vond het al prachtig dat ik
zover gekomen was in de wedstrijd. Het was een mooie finale-avond, waarbij telkens een kandidaat afviel, totdat
er drie overbleven."
Harmen Siezen
De winnaars werden vrijdagavond 19 september bekend gemaakt tijdens een galadiner in Rotterdam. Voormalig
tv-presentator Harmen Siezen sprak het programma, dat bestond uit onder meer muziek en enkele speeches, aan
elkaar. Jan Hut en Wilma Haket van het ICT Platform Groningen vergezelden Ben in Rotterdam. Ook zij toonden
zich zeer opgetogen over de verkiezing van Ben.
Wereldwijde competitie
De nationale Entrepreneur of the Year-verkiezing was verdeeld in drie categorie•n, te weten: Manufacturing,
Services en Technology, Communication & Entertainment. Voor elke categorie waren drie ondernemers
geselecteerd.
De over-all winnaar is automatisch genomineerd voor de World Entrepreneur Of The Year-verkiezing, een
wereldwijde competitie met een galafinale in Monaco.
De Entrepreneur of the Year is een jaarlijkse prijs voor de 'beste' ondernemer van Nederland en een initiatief van
Ernst & Young. De verkiezing wordt ondersteund door Universiteit Nyenrode, Ministerie van Economische Zaken,
Tiscali, VNO-NCW en Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).
Meer informatie is te vinden op de Entrepreneur of the Year website: http://web.archive.org/
web/20031220201722/http://www.eoy.nl/
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