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Beste genomineerden,
Beste aanwezigen,
We hebben er gelukkig niet zo lang op hoeven wachten als op een Europese
finale met Feyenoord. Maar het is alweer bijna drie jaar geleden dat we de
vorige Ketelbinkieprijs konden uitreiken. Dat deden we aan SKOON, een
innovatief bedrijf in giga-batterijen die daarmee de energietransitie probeert
te versnellen.
Sindsdien leek het wel alsof Covid19 op een pauzeknop heeft gedrukt; de
wereld is letterlijk voor een deel op slot gegaan. Gelukkig kunnen we
vandaag weer bij elkaar zijn voor een nieuwe prijswinnaar. Want in tijden
van lockdown en soms moeilijke bedrijfskundige omstandigheden zijn
ondernemers de laatste jaren doorgegaan. We konden dan ook kiezen uit
uitstekende kandidaten.
Deze uitreiking valt uitgerekend op een dag waarop heel Rotterdam zich
opmaakt voor - hopelijk - een volksfeest vanavond. Je zou het Feyenoord van
dit seizoen bijna de volgende Ketelbinkieprijs geven. We zien het
Rotterdamse karakter weer terug bij die club - avontuurlijk, initiatiefrijk en
optimistisch. De prestaties van Feyenoord geven de stad aanzien in Europa
en er zijn voldoende doorgroeimogelijkheden. Zie daar een aantal van de
voorwaarden die zijn verbonden aan de Ketelbinkieprijs die al sinds 1982
jaarlijks wordt vergeven.
Voor de goede orde: hoe trots Rotterdam ook is op de voetbalclub van Zuid,
Feyenoord zal deze ondernemersprijs niet winnen. Want een hele
belangrijke voorwaarde is ook dat de nieuwe 'Ketelbinkie' een relatief jong
bedrijf is en nog niet al te veel werknemers heeft. De charme van het
pionieren, proberen, keihard werken en ja, ook soms mislukken en weer
opkrabbelen - ook in die moeilijke Coronatijd. De Ketelbinkieprijs is al 40
jaar een aanmoedigingsprijs voor zo'n bedrijf.
De jury is van mening dat de drie genomineerden van dit jaar ruimschoots
aan die criteria voldoen. Wethouder Vincent Karremans zal de prijs zo
dadelijk aan de winnaar uitreiken. Maar eerst stellen we hen in willekeurige
volgorde nog even kort aan u voor

* BoerBakkerBert, een vriendencollectief van een boer, twee bakkers en
een marketeer. Zij hebben een Rotterdamse sojasaus in de markt gezet:
Tomasu. Alle grondstoffen komen uit deze regio. En vervolgens brouwen ze
het volgens een eeuwenoud, keizerlijk proces uit Japan in oude Schotse
whiskybarrels. In Tomasu komt dus de hele wereld samen. Maar het is een
onvervalst Rotterdamse sojasaus.
* Floating Farms, eerste drijvende boerderij ter wereld. Hij ligt in de
Merwe4-haven. Ook hier gaat het om lokale producten. Volgens de
initiatiefnemers is het niet meer van deze tijd om voedsel over de wereld
rond te pompen. Door 'm op het water te leggen breng je de boerderij ook
terug in de stad, als onderdeel van een leefbaar, bewust en schoon
Rotterdam. Zelf noemen ze dat Transfarmation.
* Ramlab. Gevestigd op Heijplaat. Dit technische bedrijf levert 3D-printers
aan de wereld, zodat men ter plekke industriële onderdelen kan
vervaardigen. In zijn eerste jaar leverde Ramlab de eerste 3D-geprinte
propellor op. Ook hier omdenken: lokaal vervaardigen zodat je technische
apparaten niet over de wereld hoeft te verschepen. Alleen de tekening gaat
op reis, via de cloud.
Stuk voor stuk prachtige bedrijven. In verschillende sectoren, maar ze
hebben een aantal zaken gemeen. BoerBakkerBart, Floating Farms en
Ramlab zijn ingegaan tegen de gedachte dat zoiets niet kan, dat zoiets in
Rotterdam toch wel niet van de grond zal komen, en zij kijken met open blik
en innovatieve geest naar de wereld. Of het nu de grondstoffen betreft voor
sojasaus, voor een melkproduct of voor een industrieel instrument - het
wordt allemaal lokaal vervaardigd. Daardoor heb je minder vlieg- en
vaarbewegingen, stimuleer je de lokale industrieën en probeer je de wereld
beter en schoner te maken. Dat noemen we ook wel circulair.
De jury van de Ketelbinkieprijs is dan ook van mening dat we hier met drie
winnaars te maken hebben. Maar... het is net een finale om de Conference
League. Er kan er maar één winnen.
De winnaar van de Ketelbinkieprijs 2020/2021 is BoerBakkerBert !!
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