
 
 

 
Ondernemersprijs Nuenen voor Hans Duisters  
 
Hans Duisters is maandag 6 januari tijdens het drukbezochte OCN-nieuwjaarsgala in De Collse Hoeve door het 
Ondernemers Contact Nuenen (OCN) uitgeroepen tot Ondernemer van het Jaar 2019.  
Hans is directeur van Sioux CCM, is creatief, mensgericht, verantwoordelijk, open en eerlijk, professioneel en 
resultaatgericht, heeft passie en is gedreven; kortom een inspirerende ondernemer. 
 
Uit het juryrapport van de commissie ‘Ondernemer van het jaar’ (onder voorzitterschap van Arno Aarts, 
Wesselman Accountants | Adviseurs en met o.a. Jan Veldsink, Veldsink Groep en voorzitter OCN):  
‘De commissie is unaniem van oordeel dat Hans in de afgelopen jaren, maar zeker in 2019 met de overname 
van het Duitse 4Plus en de ontwikkelingen in China heeft aangetoond een ondernemer te zijn die uitdagingen 
aan durft te gaan en kansen ziet die niemand anders voor ogen had. En met succes. 
En daarmee een terechte winnaar van de prijs: ondernemer van het jaar 2019.  
Namens het bestuur en de commissie: Van harte gefeliciteerd!’ 
 
Historie. 
Met grote ambities en een kleine omvang begint 1 mei 1996 een bijzonder verhaal in de High Tech omgeving 
van Eindhoven. Hans Duisters en Erik van Rijswijk richten hightechbedrijf Sioux op, een bedrijf met een 
bijzondere cultuur, zich afzettend tegen de westerse filosofie. Vandaar de naam Sioux, vernoemd naar een 
indianenstam; daar waar mensen centraal staan; waar gestuurd wordt op normen en waarden; waar slim zijn 
en de ander verrassen een belangrijke strategie is.  
 
Kernactiviteit 
Sioux ondersteunt de hightechindustrie bij het ontwikkelen en maken van complexe productiesystemen en 
producten met als doel competitief voordeel te behalen. Sioux draagt bij aan het succes van klanten door 
voorop te lopen in kennis, ondernemerschap, creativiteit én door verantwoordelijkheid te nemen van 
concept tot en met levering. 
 
Overname CCM Nuenen 
In 1996 is Sioux gestart als een softwarehuis, anno 2019 is het een gerenommeerd technologiehuis. In die 
periode groeide het bedrijf significant: in competenties, mensen én in marktpositie. 
Door de overname van het Nuenense bedrijf CCM (Centre for Concepts in Mechatronics) is de combinatie, 
het grootste onafhankelijke technisch systeemhuis van de Benelux. Waar Sioux gegroeid is als 
detacheringsbedrijf vanuit de software, is CCM – tegenwoordig Sioux CCM - een krachtige speler op het 
gebied van mechatronische systemen. Sinds 2014 vormen ze samen een innovatieve technologiepartner met 
multidisciplinaire ingenieurs. Gezamenlijk kan het gehele palet van technologische consultancy tot en met 
complete productontwikkeling, productie en life cycle management aan klanten worden aangeboden. CCM, 
opgericht door Alexandre Horowitz, heeft In het afgelopen jaar haar 50-jarig jubileum gevierd. 
 
Het bedrijf van Hans Duisters heeft behalve in Nederland inmiddels ook vestigingen in België, Amerika, 
Vietnam en Rusland. En, zoals eerder vermeld; het Duitse bedrijf 4Plus is overgenomen en China is in 2019 
verder doorontwikkeld 
 
En om in de woorden van Hans Duitsers te spreken: 

 
“We zullen onze grenzen altijd blijven verleggen, uit noodzaak, maar ook omdat het leuk is”. 
 



 
 
 
Hans staat bekend als inspirerende ondernemer. Hij ziet geen risico’s, enkel uitdagingen en hij blijft in kansen 
denken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook belangrijk voor Hans, hij wil een bijdrage leveren 
aan de welvaart van de mens en omgeving. 
Hans is betrokken bij initiatieven om de technologische ontwikkelingen in de hightech sector te stimuleren, 
zoals techniekpromotie onder kinderen, kennisdelen via technische lezingen en investeringen in start-ups, 
kortom;  

Hans is een ondernemer pur sang, 企业家唱 

 

 
Jan Veldsink,     Arno Aarts, 
Voorzitter Ondernemers Contact Nuenen. Voorzitter Commissie Ondernemer van het jaar. 
 

 
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Jury ondernemer van het jaar in 
Nuenen, Arno Aarts, via 06-53892736, of met het secretariaat van Ondernemers Contact Nuenen (013 
2050014) 
 
 


