Juryrapport van de Prof. dr. Johan van der Sanden
Erepenning voor het vmbo 2015-2016
Wij reiken de Prof. dr. Johan van der Sanden Erepenning voor het vmbo uit aan u,
Geert Jan Douma
directeur/eigenaar van Douma Staal
Wij doen dit omdat u vol overtuiging en voortdurend het voorbeeld geeft dat
ondernemers zich willen inzetten voor het beroepsonderwijs. U stelt uw bedrijf met een
groot hart open voor talloze lerende jongeren in de hele opleidingskolom, te beginnen
bij vmbo en mbo.
De Prof. dr. Johan van der Sanden Erepenning is in 2006 ingesteld door de
Adviesgroep vmbo en wordt sindsdien jaarlijks onder auspiciën van de Stichting
Platforms Vmbo (SPV) uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt voor het vmbo. Met de Prof. dr. Johan van der Sanden erepenning wil de SPV
positieve aandacht schenken aan de trots in het vmbo en aan de vele initiatieven die
erop gericht zijn de vmbo-leerlingen een veilig en succesvol leerhuis te bieden. Johan
van der Sanden (1948-2005) was lector in de didactiek van het beroepsonderwijs aan
de Fontys Pedagogische Technische Hogeschool in Eindhoven. Hij heeft in het
beroepsonderwijs en het vmbo veelvuldig aandacht gevraagd voor de specifieke situatie
van de leerlingen en de didactiek in het (v)mbo.
Terug naar u, de tiende drager van deze Erepenning. Even kort wat gegevens. Douma
Staal is ooit begonnen als wagenmakerij en ijzerhandel en uw bedrijf is nu uitgegroeid
tot een internationaal opererende handelsonderneming in staal, buizen, blankstaal,
roestvaststaal, toeleverancier voor machinefabrieken, staalbouwers, jachtwerven en
bouwondernemingen. Het familiebedrijf is al drie generaties belangrijk in Friesland, in
Nederland en inmiddels ook wereldwijd. Douma Staal heeft een oppervlakte van 33.600
m² en dat zijn ongeveer vier voetbalvelden. Het heeft ongeveer 80 mensen in dienst. Er
staat een scala aan moderne, computergestuurde apparatuur zoals een boor-, een verfen een zaagstraat. Een bedrijf dat ook op weg is om energieneutraal te kunnen werken.
‘Dienstbaarheid, eerlijkheid en menselijke bewogenheid’. Zo luidt het bedrijfsmotto van
uw bedrijf en het geldt zeker ook voor uzelf. U bent naast uw drukke baan als CEO ook
uitermate actief in het vrijwilligerswerk. U was of bent bijvoorbeeld voorzitter van de
Ondernemersfederatie Súdwest Fryslân, bestuurslid en voorzitter van het plaatselijke
departement van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel en voorzitter
van de werkgroep Zorg, Scholing en Bedrijfsleven. En natuurlijk ook dit: een van de titels
die u inmiddels mag dragen is Kamerheer van Zijne Majesteit de Koning in Friesland.
Dankzij uw inzet wordt u regelmatig onderscheiden. U bent bijvoorbeeld drager van de
gouden Waterpoortspeld. En daar komt vandaag dan de belangrijkste onderscheiding
van alle bij: de Van der Sanden Erepenning voor het vmbo. U mag zich een jaar lang dé
ambassadeur van het vmbo noemen.

Uw interesse voor en de bemoeienis met het onderwijs en de cultuur heeft u niet in stilte
beleden. Hier, vandaag, beperken we ons tot het onderwijs. U bent sinds de start in de
regio Zuidwest Friesland betrokken bij beroepenfeesten van Onderwijs On Stage. Over
Onderwijs On Stage zegt u het volgende: “Dit zijn onze vakkrachten van de toekomst!
Unieke kans om nu al contacten te leggen. Allemaal meedoen aan dit krachtige initiatief!”
U bent zelf een stapelaar, iemand die een lange leerroute verkoos boven een short cut.
Als geen ander weet u daarom hoe belangrijk het is dat jongeren, vmbo-jongeren in het
bijzonder, gemotiveerd moeten worden om in het onderwijs aan de slag te gaan en te
blijven. U bent daarom een graag geziene gast op ouderavonden en
voorlichtingsbijeenkomsten op scholen. U zit in de Raad van Commissarissen van
Empatec, een maatschappelijk organisatie in dertien Friese gemeenten die iedereen die
een afstand heeft tot de arbeidsmarkt een kans wil geven zich te ontwikkelen. Eens te
meer het bewijs dat u zich bekommert om jongere en oudere mensen, het onderwijs en
de kansen die dat geeft op de arbeidsmarkt.
U bent geïnteresseerd in mensen en daar vallen duidelijk dus ook jonge mensen onder.
“Menswaardig met mensen omgaan, een goed team bouwen, mensen kansen geven en
uitgaan van de goede eigenschappen van de mens” is uw credo en opnieuw sluit u de
jonge mens daar nadrukkelijk bij in. U spart met beginnende ondernemers en moedigt
jongeren aan op door te leren, liefst een heel leven lang.
Uw bedrijf is ook sterk betrokken bij uw passie voor het onderwijs. Douma Staal biedt
stageplaatsen voor vmbo en mbo, maar ook voor hbo-studenten en voor studerenden
aan universitaire opleidingen. Heel uw bedrijf ademt mogelijkheden voor jongeren die
het allemaal niet vanzelf meekrijgen. Veel succesvolle ondernemers zijn afkomstig uit
het vmbo. Sommigen noemen dat een omweg, maar voor anderen is het een prachtige
weg om hun motivatie te laten rijpen. Vmbo-ers zijn soms laatbloeiers, maar veelal
creatief en ondernemend. Voor deze jongeren bent u, Geert Jan Douma , een rolmodel:
een ondernemer met het hoofd, het hart en de handen op de goed plaats.
Het bedrijfsleven staat soms te ver weg van het vmbo en dat is geen goede zaak. Gezien
uw bewuste keuze voor vmbo-ers trekken wij met de keus voor u als nieuwe drager van
de erepenning het bedrijfsleven dichter naar het vmbo. Welkom in ons midden als man
van staal, drager van de erepenning en ambassadeur voor het vmbo. Wij hopen op een
levendige bijdrage van uw kant .
Namens de jury van de Prof. dr. Johan van der Sanden Erepenning voor het vmbo en het
Genootschap van Penningdragers,
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