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Dennis van Moorsel en Sil Kuppens
ondernemers van het jaar 2013 in Cranendonck
11 november 2013 - Dennis van Moorsel van de gelijknamige Plus supermarkt in Budel-Schoot is
zaterdagavond verkozen tot Cranendonckse ondernemer van het jaar, in de categorie vanaf vijftien
werknemers. Bij de ondernemingen tot vijftien werknemers won Budelnaar Sil Kuppens van
Different Doors, een totaalleverancier op het gebied van garagedeuren. Het thema van dit jaar was
‘ondernemen in roerige tijden’.
De jury – bestaande uit Marga Vermue, burgemeester van Cranendonk, Philip de Goey, decaan van
de Faculteit Werktuigbouwkunde TU Eindhoven en Willibrord van Beek, waarnemend Commissaris
van de Koning in de provincie Utrecht – prees Dennis van Moorsel om zijn maatschappelijke
betrokkenheid en de investering die hij doet in het sociale domein, onder andere met zijn gratis
bezorgservice voor kwetsbare mensen. Zijn Plus supermarkt biedt diverse leer-werkplekken.
Bovendien biedt Van Moorsel ruimte voor medewerkers met een beperking (wajong).
Dit jaar heeft Van Moorsel een groot Plus Plein Festijn georganiseerd voor zijn dorp. En vaste klanten
kunnen altijd bij hem terecht voor gratis voorzieningen, waaronder het gebruik van statafels. Van
Moorsel heeft zijn marktaandeel weten te vergroten, onder andere door klanten van over de grens
(België) aan zich te binden én door zeven dagen per week open te zijn. Hij werd door de jury
omschreven als een veranderingsgezinde ondernemer die voortdurend nieuwe initiatieven en acties
ontwikkelt.
Sil Kuppens heeft de titel ‘Ondernemer van het jaar’ gewonnen omdat hij als zeer jonge ondernemer
(27 jaar) al veel enthousiasme en ambitie uitstraalt. Kuppens is zijn bedrijf Different Doors drie jaar
geleden gestart, toen het economische tij al wat minder was. En dat getuigt volgens de jury van lef.
In de afgelopen jaren heeft Kuppens met zijn bedrijf een behoorlijke groei laten zien en diverse ‘grote
spelers’ aan zich weten te binden, waaronder VDL en Peijnenburg. Zijn klantgerichtheid is volgens de
jury bijzonder groot te noemen. Daarvan getuigt ook zijn slogan, ‘Kwaliteit is de klant meer geven
dan hij verwacht. Zorg altijd voor 100% klanttevredenheid.’
Kuppens heeft een duidelijke toekomstvisie. Over twee jaar wil hij op het podium staan om de titel
‘Ondernemer van het jaar’ in de categorie Grote bedrijven in ontvangst te nemen.
Dennis van Moorsel en Sil Kuppens willen graag hun medewerkers bedanken, voor de bijdrage die zij
hebben geleverd aan het succes van hun bedrijf. Maar ook alle klanten die de afgelopen jaren het
vertrouwen hebben gehad in Plus van Moorsel en Different Doors, mogen niet vergeten worden!
NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie over de verkiezing ‘Ondernemer van het jaar’ kunt u terecht op
www.ovhj2013.nl
Voor interviewaanvragen kunt u zich wenden tot:
Dennis van Moorsel, Plus Dennis van Moorsel, 0495-499019
Sil Kuppens, Different Doors, 0495-470000

