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Hoogeveen - Tijdens de jaarlijkse uitreiking van de FD Gazellen Awards voor de regio Noord vielen dit jaar
twee Drentse bedrijven in de prijzen: Comfort Payroll uit Assen en Tuindeco International uit Coevorden.
In theater De Tamboer in Hoogeveen ontving Comfort Payroll een zilveren Gazelle (categorie klein) en
Tuindeco International een bronzen Gazelle (categorie groot). De Drentse ondernemingen maken deel uit
van de complete lijst van 755 FD Gazellen. Deze lijst van Het Financieele Dagblad telde vorig jaar nog 617
FD Gazellen.
Met de FD Gazellen Awards zet Het Financieele Dagblad de snelst groeiende ondernemingen in Nederland
in de schijnwerpers. De FD Gazellen Awards worden uitgereikt aan ondernemingen met een gemiddelde
omzetgroei van tenminste 20% over de afgelopen drie jaar. Tijdens de FD Gazellen-uitreiking voor de
regio Noord in theater De Tamboer in Hoogeveen ontvingen in totaal drie ondernemingen een gouden,
drie een zilveren en drie een bronzen FD Gazellen Award. Ondernemingen uit de provincies Groningen,
Friesland en Drenthe maakten kans op deze negen prijzen in de regio Noord.

Ondernemend Drenthe
Uit de provincie Drenthe waren 8 ondernemingen genomineerd door de FD Gazellen Awards, twee meer
dan vorig jaar. De Drentse winnaars behaalden een grote gemiddelde omzetstijging over de afgelopen drie

jaar: Tuindeco International B.V. – een groothandel in tuinartikelen - groeide qua omzet met 68% en
Comfort Payroll B.V. groeide met maar liefst 533%.

Onderscheidend zijn door expertise te verbreden
Directeur Erik Scholten van Comfort Payroll uit Assen heeft een duidelijke visie waarom zijn bedrijf
onderscheidend is in hun branche. 'Wij kozen er bewust voor om onze expertise te verbreden. We halen
kennis in huis over arbeidsrecht, cao’s, subsidies en HR-ontwikkeling. Twee jaar geleden zijn wij ons eigen
loonadministratiekantoor gestart, waardoor wij een vollediger aanbod hebben voor ons vaste én flexibele
personeel. Daarmee zijn wij een goed voorbeeld voor de branche, die nog een stap voorwaarts moet
zetten'.

Klant nooit teleurstellen
Directeur Gerard Streuer van Tuindeco heeft een nuchtere verklaring voor zijn Bronzen FD Gazelle Award
in de categorie Groot: 'Groei is mooi, maar dat moet wel goed gemanaged worden. In onze branche vind ik
voorraadbeheer heel belangrijk, maar dat is ingewikkeld te organiseren. We zijn daarom ook een
voorraadlocatie in Duitsland gestart. Je kunt er dan altijd zijn voor je klant, die je nooit mag teleurstellen.
Daarom is er ook een maximum aan groei'.

Hoge verwachtingen voor Drenthe
Hoofdredacteur Jan Bonjer van Het Financieele Dagblad over de uitgereikte FD Gazellen Awards in
Drenthe: 'Drenthe schept voor de komende jaren hoge verwachtingen. Er zijn namelijk voldoende
initiatieven in Drenthe om ondernemingen bovengemiddeld te laten groeien, dat zal ook effect hebben op
het aantal FD Gazellen in deze provincie'. Onder de FD Gazellen ziet hij een terugkerend element: 'Deze
ondernemers houden focus op hun core business, waardoor zij – ook door nieuwe technologieën – steeds
weer de juiste investeringskeuzes maken. Jaar in jaar uit zie ik dat de FD Gazellen nuchtere ondernemers
zijn die klantrelaties, commitment en overtuigingskracht in hun werk voorop stellen. Daarmee verkrijgen
ze aanzien en impact in hun markt'.

FD Gazellen Awards 2017
De FD Gazellen Awards 2017 is een initiatief van Het Financieele Dagblad en Company.info en wordt mede
mogelijk gemaakt door IT-bedrijf Topicus, Business Boost (MKB Nederland en ING) en DAS
Rechtsbijstand. De Grande Finale is op 14 december in Amsterdam.
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