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11INLEIDING AWARDS

• Marcel Brands
Sinds zijn aanstelling bij PSV is de kritiek omtrent zijn functi-

oneren altijd wel een issue geweest. De afgelopen 2 jaren werd 

het zelfs heel erg heet onder de voeten van Marcel Brands. 

Maar toch zag je toen al de kwaliteiten van een zeer deskun-

dige en bekwame manager. Het voetbaljaar 2014/2015 is, bij het 

lezen van deze XL, op de helft en PSV is helemaal terug van 

weg geweest. De negatieve begroting en balans is omgezet in 

een hele dikke portemonnee. Een welverdiende nominatie.

• Bob van Oosterhout
Ja, dat is onze laatste genomineerde en laat ik met de deur in huis 

vallen. Dit is ook de winnaar. Bob had een droom. Een droom die 

hij een 4-tal jaren geleden kenbaar maakte. Een utopisch plan. 

Realistisch? Ja, Het SX concept staat als een huis en Bob heeft 

meer dan 30 bedrijven naar Eindhoven gehaald. Het kruisbestui-

ving concept waar iedereen het over heeft werkt hier. Met Bob 

aan het roer. De commissie was unaniem. Bob gefeliciteerd met de 

Eindhoven PERSONALITY AWARD 2014! 

• Wim van der Leegte
Daar konden wij natuurlijk niet omheen. Een lang gekoesterde 

wens om Wim eens te mogen interviewen. Een meer dan char-

mante manager die op zeer kundige wijze en handelen heel 

veel gezinnen heeft gered. Zeker geen MINI prestatie. Voor ons 

een duidelijke reden om de eerste nominatie aan Wim van der 

leegte toe te bedelen!

• Yuri van Wiesen
Hij kwam, zag en overwon. En wat een verrassing was de 1e 

Michelin ster! Voor ons redactie en commissieleden team was 

dit aanleiding om onze TOP 5 te gaan herzien en te veranderen. 

Yuri wilden wij aan onze TOP 5 toevoegen. Al jarenlang heeft 

Yuri met Jessie en team de klanten voorzien van prachtige ge-

rechten en met zijn overgave en behoud van kwaliteit is Yuri onze 

2e nominatie.

• Foolen & Reijs Vastgoed
Ook dit Eindhovense bedrijf heeft zich in 2013 en met name in 

2014 zeer nadrukkelijk gemanifesteerd.  Het meest recentelijke 

en meest in het oog springend project Lighting heeft de nodige 

dagwinkels en 500 loftwoningen in optie. Ook voor de steeds 

maar toenemende expats in de regio vervullen Foolen en Reijs 

een belangrijke rol. Studio 56 is daar een goed voorbeeld van. 

Een meer dan terechte nominatie in de toch zeer moeilijke en 

stroeve vastgoedmarkt. 

• Sharita Horyon 
Praat je in Eindhoven over duurzaamheid en kom je Jan en 

Sharita tegen dan heb je een bevlogen gesprek. Op 14 mei 

kreeg Horyon, uit handen van destijds wethouder milieu Eind-

hoven Joost Helms, het Keurmerk ‘Duurzame Ondernemer 

2014’ wederom uitgereikt (vorig jaar wist HORYON b.v. ook 

goud te behalen). Het keurmerk is voor ondernemers welke 

hebben aangetoond een actief duurzaam beleid te volgen. Een 

solide bedrijf met een solide management. Reden voor onze 4e 

nominatie.

• Peter Kentie
Onze laatste nominatie en - u zult het nu ook al begrijpen - 

ook onze winnaar. Peter Kentie heeft met het bedrijf Eindho-

ven 365 in 2014 twee zeer prominente prijzen binnen gehaald. 

De Nationale City marketing Trofee was de eerste en ook de 

tweede,  ‘Evenementenstad 2014’  is er een om in te lijsten. 

Na een aantal keren op 2 geëindigd te zijn kwam in 2014 toch 

nog de verdiende ereplaats. Voor onze keuze geen nummer 2 

maar een dikke verdiende hoofdprijs op plaats 1. 

Peter en je hele team van EHV 365 Gefeliciteerd met de 

Eindhoven BUSINESS AWARD 2014!  �

TOP 5 
EINDHOVEN BUSINESS 
AWARD 2014

De awards zijn gemaakt door Onderstroom Design 

en 3D printing Lay3ers. Het Hello!Goodbye! katern had 

als locatie D!Zit. Waarvoor dank!
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U bent genomineerd voor de 
Eindhoven Business Award. 
Wat vindt u hiervan?
“Ik was wel even verbaasd. ‘Ik?’, zei ik. 

Ik ben de vrouw achter de schermen, 

Jan de man van buiten. Dus het maakt 

me enorm trots dat ik genomineerd ben 

voor een Award in onze eigen regio. 

Ondanks het feit dat ik uit Bilthoven 

kom, heb ik inmiddels een band met 

Eindhoven als ‘hightech’ en meest slim-

me regio ter wereld.”

Vindt u de nominatie 
terecht?
“Als ik nuchter kijk naar wat ik doe, zon-

der mezelf op de borst te kloppen, is het 

wel terecht. Ik doe inderdaad heel veel 

in het bedrijf. De PR, het � nanciële ma-

nagement, het ontvangen van mensen 

en nog wel wat meer. Alle klanten die 

binnenkomen, probeer ik als eerste te 

ontvangen. Ik ben zeven dagen per week 

op kantoor, ondanks mijn moederschap. 

Ik probeer die twee zo goed mogelijk te 

combineren en daarvoor heb ik een 

aparte ruimte voor onze twee kinderen 

gecreëerd. Daardoor komen zij ook graag 

op kantoor. Dus ja, ik denk wel dat het 

terecht is. Alhoewel ik liever bescheiden 

blijf.”

Wat zegt deze nominatie 
volgens u over u als 
ondernemer?
“Deze nominatie geeft mij nog meer in-

spiratie en een bevestiging dat ik moet 

vasthouden aan mijn visie en principes. 

Door de rust die ik creëer, breek ik het ijs 

voor de mensen die hier binnenkomen. 

Dat maakt het voor Jan ook gemakkelijk, 

hetgeen weer ten goede komt aan ons 

bedrijf. Warmte en het bedrijfsleven 

gaan wel degelijk samen. De kroon is 

voor mij dat Jan en ik dit bedrijf al die 

jaren ook echt samen leiden.”

Wat is het mooiste wat 
u heeft meegemaakt het 
afgelopen jaar?
“Ons bedrijf is continu in ontwikkeling. 

Ik vind het moeilijk iets speci� eks te kie-

zen. Maar keer op keer als er mensen van 

ministeries, hoge instanties of opdracht-

gevers komen voor advies is het merkbaar 

dat wij van slopersbedrijf zijn uitgegroeid 

tot een kennis- en adviescentrum. Dat 

maakt me ongeloo� ijk trots. Ook de groei 

die ik Jan in de loop der jaren heb zien 

doormaken vind ik geweldig: van sloper 

naar gediplomeerd asbestdeskundige (de 

eerste in Nederland), Hogere Veiligheids-

kundige tot docent.”

Wat drijft u in uw werk?
“De uitdagingen en vernieuwingen die 

we hebben doorgemaakt met Horyon, 

maken me elke dag blij. Hoe deze ont-

wikkelingen razendsnel worden opge-

volgd door de volgende vind ik prachtig. 

Ons bedrijf is continu in beweging waar-

bij wij altijd de eerste willen zijn. En dat 

lukt ons vanaf 1995 nog steeds.” �

Sharita Horyon runt samen met haar man Jan Horyon BV: het grootste 
asbestsaneringsbedrijf in de omgeving. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij 
het bedrijf waar Jan de meest zichtbare persoon is, maar waar zijn vrouw Sharita 
de dragende kracht achter de schermen is. Voor Eindhoven Business de reden om 
Sharita te nomineren.

WARMTE EN BEDRIJFSLEVEN 
HAND IN HAND Tekst: Mayke Wijnen

Jan en Sharita Horyon
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