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Robain de Jong - Ecoscooting
Robain de Jong is de Nederlandse ondernemer achter het succes van Ecoscooting, een modern
logistiek bezorgingsbedrijf dat werkt met elektrische scooters.
Onder de klanten bevinden zich in toenemende mate klinkende namen in Spanje, met wie service
contracten worden ondertekend voor langdurige samenwerking. Betaling is vooraf geregeld.
Ecoscooting bediend een groeiend aantal grotere steden in Spanje en Portugal. De groei van de
onderneming is exponentieel.
De visie van Robain op het succes van de onderneming is gebaseerd op drie pijlers: medewerkers,
duurzaamheid en technologie.
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is in deze sector, geeft Robain de voorkeur aan medewerkers
boven freelancers. De daarmee verhoogde betrokkenheid van medewerkers leidt tevens tot hogere
kwaliteit van de dienstverlening.
Voor Robain de Jong is een bijdrage aan het milieu belangrijker dan kortetermijnwinst. Dit
verklaart zijn bewuste keuze voor een ecologisch voertuigenpark als een van de meest
onderscheidende factoren van Ecoscooting. In zijn visie leidt duurzaamheid op de lange termijn
ook tot betere financiële resultaten.
De keuze om binnenshuis een eigen technologie-platform te ontwikkelen maakt zijn onderneming
onafhankelijk van derden, en levert grote voordelen in het integreren en personaliseren van
oplossingen voor klanten. Deze technologie biedt tevens goede mogelijkheden om als SaaS
(software as a service) aangeboden te worden aan andere bedrijven. Een propositie die prima op
te schalen is.
Deze pijlers dragen bij aan de klantbeleving die voor Robain de Jong centraal staat. De service van
Ecoscooting wordt versterkt door betrokken medewerkers, duurzaamheid en op klantbehoeften
ingestelde technologie.
Robain de Jong is een enthousiaste en – waar nodig – opportunistische ondernemer. Zijn stijl is
goed terug te vinden in Ecoscooting, waar het bruist van energie en enthousiasme.
Robain scoort hiermee zeer hoog op alle in artikel 5 van het reglement benoemde criteria en de
jury is uiteindelijk unamiem van mening dat Robain gemiddeld de hoogste score van alle
kandidaten voor de startersprijs verdient en derhalve tot winnaar van de Nederlandse Startersprijs
Spanje 2018 is uitgeroepen.
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