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V.r.n.l. Juryvoorzitter Jacqueline Zuidweg , winnares Wenda Kielstra (Landelijk)  en haar coach Alex 
Kuiper (ING) , DDF directeur Zehra Dogan, Yasin Bokadid (Regio Amsterdam) en zijn coach Gijs 
Scholten (ING).  
 
Uitreiking zesde Dutch Dream Award voor de meest succesvolle ondernemer die sneller groeit!  
 
Op maandag 28 november 2016 is de Dutch Dream Award 2016 voor de meest succesvolle 
ondernemer van het ‘Dutch Dream Coachingsprogramma’ 2016 gewonnen door Wenda Kielstra van 
Consumatics (landelijk) en Yasin Bokadid van Boen Groen (regio Amsterdam).  Zij ontvingen de Dutch 
Dream Awards 2016 tijdens het Dutch Dream Gala Award Event 2016 in het prachtige Rijksmuseum, 
uit handen van de juryvoorzitters Jacqueline Zuidweg (landelijk) en Alex Kuiper (regio Amsterdam). 
 
Alexander Pechtold  (Fractievoorzitter D66) was daar samen met bijna 300 zakenmensen en andere 
politici getuige van in het Rijksmuseum te Amsterdam.  
 
Dit jaar werd ook het 10 jarig bestaan van de stichting Dutch Dream Foundation gevierd. De bekende 
nieuwslezeres en TV-presentatrice Diana Matroos van BNR Nieuwsradio presenteerde dit mooie gala 
event.  
 
Voorzitter van de Dutch Dream Foundation, Atilla Aytekin (CEO, Triodor Software en OrangeGames) 
opende het Gala Award Event. Het thema van de avond was ‘Sociaal en Nieuw Ondernemerschap ‘.  
Alexander Pechtold  benadrukte  dat Nederland al eeuwen oud een multicultureel land is met veel 
diversiteit en ondernemerschap. Zelf kom ik ook uit een ondernemersfamilie en oorspronkelijk uit 
Duitsland. Dat heeft mij gevormd hoe ik nu ben, open naar anderen en altijd op zoek naar 
verbindingen tussen mens en maatschappij, aldus Pechtold. 
 
De winnaars van de Dutch Dream Award 2016 Wenda Kielstra (landelijk) en Yasin Bokadid (regio 
Amsterdam) werden het afgelopen jaar gecoachd door respectievelijk Alex Kuiper en Gijs Scholten, 
beide van ING. De twee jury’s vonden dat Wenda en Yasin in het Dutch Dream Coachingsjaar zowel  



persoonlijk als bedrijfsmatig de grootste stappen hebben gezet en de meeste groei hebben 
gerealiseerd. De jurys zijn ervan overtuigd dat deze ondernemers in de nabije tekomst zeer succesvol 
zullen zijn door hun ondernemersdrive, doorzettingsvermogen en omdat ze een product/dienst 
hebben waar niet alleen grote behoefte aan is maar dat ook aansluit bij verantwoord 
ondernemerschap.  
 
Het afgelopen jaar werden in totaal 26 talentvolle nieuwe ondernemers gecoachd door topmanagers 
uit het bedrijfsleven en van de overheid. Volgens de juryvoorzitters  van de Dutch Dream Award 
2016, is het coachingsprogramma  ‘goed voor de ondernemer, goed voor de coach en goed voor BV 
Nederland’. Na de uitreiking van de Awards zijn ook de nieuwe koppels van het ‘Dutch Dream 
Coachingsprogramma’ 2017 bekend gemaakt.  
 
De coaches in de nieuwe lichtingen Dutch Dream Coachingsprogramma Landelijk en Regio 
Amsterdam zijn onder andere:  
 
Erik van der Meijden (CEO Exact), Liesbeth Kaashoek (PostNL), Jan Kuiper (CEO FranklinCovey NL), 

Monique Coebergh (IBM), Afke van Rijn (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Henk 

Grevelman  (Vereniging Achmea), Marco Kleinherenbrink en Brigitte van Zwienen (UWV), Wouter 

van Tilburg (Nederlandse Loterij), Madeline Dessing (CEO HayGroup/KornFerry),  Erwin van der Rijt 

(Partner BDO), Rob de Jonge (CEO WHB), Luc van Bussel (CEO Regardz), Esthrella Khouw, Laila 

Ammal en Rafik Mahjiti (ING), en Ger Welbers (TVNH en AT). 

 
DDF Film van 10 jaar  
 
Tijdens ons Gala Award Event kregen de aanwezige gasten in het Rijksmuseum ook een film getoond 
over het 10 jarig bestaan van de Dutch Dream Foundation. Zie deze hier terug, 
https://vimeo.com/193669151 
 
 
Dutch Dream Foundation  
 
De Dutch Dream Foundation heeft via haar monitorpartner Hogeschool Utrecht een onderzoek 
gedaan naar het Dutch Dream Coachingsprogramma. Daaruit bleek een gemiddelde 35% FTE groei en 
een omzetgroei van 67% bij de deelnemende ondernemingen van onze ondernemers.  
 
Begin dit jaar is de zesdelige documentaireserie ‘Hart voor de Zaak’ getoond van NTR op NPO2. In 
deze serie worden vier ondernemers uit ons programma met hun coaches gevolgd. De kijkers zien 
hoe het jaar van de ondernemers met hun pieken en dalen verloopt.  
 
Het doel van de Dutch Dream Foundation is het creëren van een optimaal klimaat om dromen waar 
te maken en zo de Nederlandse maatschappij te verrijken. Dat doet de stichting door het verbinden 
van culturen, ondernemers en organisaties. Door het stimuleren van nieuw ondernemerschap 
ontstaan culturele cross-overs die leiden tot inspiratie en groei. De dromen van ondernemers 
worden sinds 2010 waargemaakt via het ‘Dutch Dream Coachingsprogramma’ waarbij ondernemers 
worden gekoppeld aan topmanagers.  
 
Enkele bekende coaches/ topmanagers die meededen in ons programma’s zijn:   

Ab van der Touw (Bestuursvoorzitter Siemens), Mirjam Sijmons (CEO Arboned), Henk van den Broek 

(Dirk van den Broek), Coert Beerman en Mart Pfeiffer (CEO Rabobank Rotterdam en Schiphol), Bart 

https://vimeo.com/193669151


Dura (IMP BV), Bart Karis (CEO Zeeman), Joost Peters ( Honorair Consul-Generaal Turkije) en Frans 

van Steenis (Algemeen Directeur Nederlandse Loterij). 
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Dutch Dream Foundation:  
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