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Gerard Koelewijn is opgegroeid in een ondernemers familie. Door zijn lastige tijd op school heeft 

hij al vroeg geleerd problemen nooit uit de weg te gaan. Opgeleid als meubelmaker ging hij de 

enerverende evenementenbranche in. In de wedstrijd hebben wij hem meegemaakt als een keurige 

burger, maar naar eigen zeggen liep hij destijds met een kleurrijke hanenkam op zijn hoofd. Die wilde 

haren moest hij eerst verliezen om zijn kansen als ondernemer te zien.   

 

Zijn overstap van evenementen weer terug naar de hout- en meubelbranche leek riskant. Vanwege 

de financiële situatie van het bedrijf en een slepende rechtszaak tussen het bedrijf en een 

verzekeraar startte hij zonder salariszekerheid. Zijn stelling was: “Ik ga gewoon beginnen en creëer 
mijn eigen salaris wel.” Geloof in het vak, in de kansen voor het bedrijf en natuurlijk in zijn eigen 
talenten combineerde hij met werklust.  

 

Gerard combineert ouderwets vakmanschap met een neus voor markt- en branche-ontwikkelingen. 

Hij ziet in de verplichting voor de meubelbranche richting circulair en duurzaam ondernemen kansen. 

Zijn betrokkenheid - als ondernemer en als bestuurslid van brancheorganisatie CBM - bij een landelijk 

proefproject Urban mining (dus het herwinnen van grondstoffen uit producten) maakt dat hij in de 

branche voorop wil lopen en ook loopt.  

 

Wij hebben Gerard leren kennen als een bescheiden en rustige man in de omgang en tegelijkertijd 

een heel inspirerend en gepassioneerd ondernemer. Haarlem kan heel trots op hem zijn. De jury 

vindt Gerard een geschikte finalist van de Haarlemse Ondernemers Prijs 2020 en heeft besloten om 

hem uit te roepen tot winnaar 2020! 

 

 
Globaal uitgesproken namens de jury door juryvoorzitter Masha Vos tijdens de Finale-avond Haarlemse Ondernemers Prijs 

2020 op maandag 28 september 2020 in Van der Valk Hotel Haarlem. 
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