2016: wie zijn de 100 snelste groeiers van Nederland?
Dinsdagavond zijn de honderd snelste groeiers van Nederland bekendgemaakt tijdens de
finale van de FD Gazellen Awards 2016 in de Hermitage in Amsterdam. Het zijn bedrijven
die tussen 2013 en 2015 een omzetgroei hebben behaald van minstens 208%.
Deze snelle groeiers zijn gefocust, werken planmatig, hebben ‘slim werken’ tot kunst
verheven en stemmen hun ondernemingsplan continu af op een veranderende wereld. Ze
onderscheiden zich met het vermogen om te innoveren om de concurrentie voor te
blijven. Bij veel snelle groeiers, ook al zijn het dienstverleners, speelt technologie
tegenwoordig een grote rol.
De arbeidsmarkt wordt gezien als de belangrijkste beperkende factor voor verdere groei
in de komende jaren. Circa twee derde van de FD Gazellen werkt met flexibele
inhuurkrachten. Soms omdat de groei extra handjes vraagt, soms om specifieke kennis
in huis te halen. Wel hebben ze slechte ervaringen met de nieuwe zzp-regels.
Ultimaker, producent van 3D-printers uit Geldermalsen, kreeg de Oryx-prijs: de prijs
voor meest bijzondere prestatie. VoIPGRID is gekroond als het snelst groeiende bedrijf
van Nederland met een omzetgroei van 1673% (2013-2015).
De FD Gazellen Awards richt zich op snelgroeiende ondernemingen in Nederland. Dit jaar
zijn er 617 FD Gazellen bekroond tijdens vier regionale bijeenkomsten eerder deze
maand. Dat is een kwart meer dan vorig jaar.

Aantal werknemers: 5
Locatie: Ankeveen
Bedrijfsprofiel: Productinnovaties zijn voor Gizmo van levensbelang. ‘Consumenten en
dus ook onze klanten verwachten producten met de modernste technieken’, zegt
directeur Wim de Leeuw. Gizmo importeert en distribueert elektronische apparatuur van
merken als Soundmaster, Muse, Pure Acoustics, GPO en Krüger & Matz. De Leeuw zegt
dat de omzetgroei van de afgelopen drie jaar te danken is aan drie dingen: creatief zijn,
de juiste producten introduceren en heel hard werken. Andere ontwikkelingen die bij
gaan dragen aan groei, zijn de uitbreiding van het assortiment met een nieuw merk en
uitbreiding van de activiteiten in Duitsland.
Website: gizmo-retail.nl

