Persbericht

Jim Heersink winnaar van de Entrepreneur of the Year Focus Award

Vrijdag 20 september heeft Jim Heersink (da Vinci international B.V.) de Focus Award
gewonnen tijdens het slotgala van de prestigieuze Entrepreneur of the Year verkiezing in
Noordwijk. Dit is een uitzonderlijke prijs, want de Award is speciaal voor Jim Heersink in het
leven geroepen. Jury: “De ondernemer heeft deze prijs zelf „afgedwongen‟ door zijn
buitengewone wijze van ondernemen.”
Entrepreneur of the Year
De verkiezing EOY in Nederland is onderdeel van de wereldwijde verkiezing Entrepreneur of
the World. Entrepreneur of the Year is een programma van Ernst & Young waarmee
excellente ondernemers worden onderscheiden. In tientallen landen vinden competities
plaats waarmee de meest uitmuntende ondernemer wordt gezocht en gevonden. In
Nederland wordt ieder jaar in januari gestart met de competitie. In samenwerking met
Universiteit Nyenrode, Tiscali en het Ministerie van Financiën wordt, via een zorgvuldig
nominatie- en selectieproces, een aantal kandidaten gekozen. In september benoemt een
deskundige jury tijdens een galadiner vervolgens de winnaar.
Na een aantal voorrondes, o.a. aan de universiteit Nyenrode, bleven er 9 genomineerden
over. Er waren 3 sectoren waarin prijzen te winnen waren, Manufacturing, Services en
Technology, Communication & Entertainment. Jim Heersink was één van de 3
genomineerden in de laatste categorie.
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Focus Award.
Uniek was dat er voor Jim Heersink een nieuwe prijs in het leven geroepen is: de Focus
Award. Na overleg met de organisatie in Amerika is besloten deze prijs te maken. Bijzonder
hierbij is dat deze prijs niet jaarlijks uitgereikt zal worden. Alleen wanneer er zich weer een
ondernemer aandient die een sterk onderscheidende kijk op ondernemen heeft.
Da Vinci international B.V.
Da Vinci maakt uitsluitend software voor de kappersbranche. Hierbij ligt de focus met name
op 3 dingen: 1) KappersKennis uit de praktijk 2) Wat mogen wij voor u doen? 3) Wij lossen
altijd alles op! Door de verleidingen te weerstaan ook in andere branches te gaan of van het
gekozen concept af te wijken heeft de jury ingezien dat die „focus‟ een erg sterke basis is
voor voortdurend succes en heeft dat dus beloond met een nieuwe prijs.
Deel uit genomineerdenbeschrijving.
Jim Heersink
Da Vinci International B.V.
Jim is een creatieve ondernemer met een verfrissende kijk. Hij ontwikkelt
softwarepakketten voor de kappersbranche. Het beleid dat hij uitstippelt wordt
gekenmerkt door een zeer sterke focus. Zijn personeel beschouwd hij als zijn
kinderen die met liefde gekoesterd worden, maar tevens de ruimte krijgen om
zich te ontwikkelen. Als ex-kapper spreekt hij de taal van zijn doelgroep als
geen ander, waarmee veel van zijn (marketing-)succes te verklaren is. Hij
loopt over van de ideeën en is een inspirerend leider.
Businessomschrijving
De grootste softwarepartner van de kapper in Nederland (makers van PC-Coiffure en de ANKO Salon
Disk). Website http://www.dvi.nl

Entrepreneur of the Year Society
Ook heeft Jim hiermee het exclusieve lidmaatschap verkregen van de Entrepreneur of the
Year society. Een sociëteit bestaande uit ruim 100 topondernemers, gevestigd in Universiteit
Nyenrode met als doel heeft netwerkontwikkeling en ideeënuitwisseling tussen de leden.
Voor meer informatie:
www.eoy.nl
of
Jim Heersink
algemeen directeur
Da Vinci International B.V.
Postbus 19
7250 AA VORDEN
Tel. 0575 - 55 27 00
Fax. 0575 – 55 40 19
E-mail: jim.heersink@dvi.nl

Bijlage: Juryrapport.
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Entrepreneur of the Year Focus Award
De jury van de Entrepreneur of the Year verkiezing 2002 heeft besloten tot het instellen van
een extra award.
Naar aanleiding van de onderzoekingen in het kader van het juryproces met betrekking tot
de Entrepreneur of the Year stuitte de jury op een ondernemer met een zeer bijzondere
focus. Deze focus was dermate manifest en consistent in het bedrijfsbeleid van betrokkene,
dat dit beloning verdiende.
Vandaar dat de jury gemeend heeft de extra award toe te kennen aan:

Jim Heersink van Da Vinci International BV
Business omschrijving:
De grootste softwarepartner van de kapper in Nederland (makers van PC-Coiffure en de
ANKO Salon Disk)
Groeipercentages:
Omzet:
76%
Winst:
112%
Personeel:
20%
De focus:
Jim Heersink concentreert zich uitsluitend op de kappersbranche. Hij voert deze focus
consequent door in zijn bedrijfsbeleid en zijn visie voor de toekomst. Hij is een specialist in
zijn branche en laat zich niet verleiden tot zijstapjes in zijn bedrijfsbeleid of het verbreden
van deze focus.

Samenvattend kwamen de redenen voor het toekennen van de Focus Award op
het volgende neer:

‘De jury heeft na rijp beraad geconcludeerd dat Jim Heersink op
enigerlei wijze beloond moet worden voor zijn specifieke
ondernemersvisie. Deze speciale Focus Award is een waardering
voor de sterke focus die Jim in zijn bedrijf hanteert en waarmee hij
in zijn markt zeer succesvol is. Het enthousiasme waarmee Jim deze
focus consequent hanteert in het bewerken van zijn nichemarkt mag
vele ondernemers tot voorbeeld dienen’.
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