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MRCoils (winnaar) 
Michel Italiaander 
Baanbrekers in innovatieve diagnose en behandelmethoden 
Michel is een prachtig voorbeeld van een ondernemer die het neusje heeft om precies op de 
juiste momenten op de juiste plek te zijn. Het lijkt geluk, maar dat is het niet. In 5 jaar tijd is 
MRCoils in staat gebleken om wetenschappelijk onderzoek te versnellen en bruikbare 
innovaties gereed te maken voor de klinische markt. Ze dragen bij aan onderzoeken naar 
ziekten als Parkinson, Alzheimer, MS en kanker. 
De jury is overtuigd van het ondernemerschap van Michel Italiaander, die in 5 jaar tijd een 
Startup heeft uitgebouwd tot een bedrijf van 80 man. Maar de jury hoopt wel dat de groei de 
komende jaren in goede banen geleid blijft worden. 

Britt&Lynn 
Britt Werner en Lynn van Roij 
Een online identiteit creëren met vlogs 
Het grote succes van Britt&Lynn zijn Britt en Lynn zelf. Of ze nu met een blokhutboot door 
de Biesbosch varen, een aardappel van Jac van den Oord mogen aanprijzen, of met een 
oud VW-busje door Brabant rijden: met tomeloze energie en enthousiasme zorgen ze voor 
vermakelijke vlogs voor bedrijven. De lat ligt hoog: ze willen uiteindelijke de nieuwe John de 
Mol worden. De jury is onder de indruk van hoe goed ze al over de volgende stap in hun 
onderneming hebben nagedacht. Die stap zullen ze wel snel moeten zetten. De grootste 
kwetsbaarheid van Britt&Lynn de afhankelijkheid is van Britt en Lynn! 
 
Blokhutboot.nl 
Glenn Cornelissen 
Op een duurzame wijze door Nederland varen. 
Hoewel vanuit nood geboren, is het idee om een hut op een boot te bouwen een geweldige 
zet gebleken. Met de juiste investeringen heeft Glenn een concept ontwikkeld dat een gat in 
de markt bleek te zijn. De elektrisch varende boten zijn laagdrempelig, volledig elektrisch en 
zelfvoorzienend en van alle gemakken voorzien. Een uitermate geschikt middel om onze 
prachtige regio te verkennen. 
De jury is ervan overtuigd dat dit concept ontzettend veel groeipotentie heeft. Maar dan 
verdient de onderneming wel meer focus voor de toekomst. Pas dan wordt het succes een 
dóórslaand succes! 
 
 

	  


