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Begin dit jaar besloot Ron Heijmans zijn iMedia-
te-aandelen over te doen aan zijn zakenpartner
Joost Driessen. Ter gelegenheid van zijn afscheid
heeft iMediate een nieuwe brancheprijs in het
leven geroepen, die naar Heijmans genoemd is.
iMediate reikt voortaan jaarlijks de zogenaamde
Heijpaal uit. Deze komt toe aan degene die er
blijk van geeft een nieuw fundament te (willen)
slaan onder de entertainmentbranche. De achter-

liggende gedachte bij de nieuwe prijs is, dat crea-
tie en innovatie voor Heijmans gedurende zijn
hele carrière belangrijke motivaties zijn geweest.
Ook met zijn nieuwe bedrijven Volgende Zaak en
AmbianZ initieert en produceert hij uiteenlopen-
de entertainmentconcepten. Heijmans is, zoge-
zegd, een ‘bouwer’. De Heijpaal is dus, in lijn met
de drijfveren van zijn naamgever, een prijs voor
het meest innoverende en creatiefste entertain-

mentconcept van het voorgaande jaar. De inter-
views in Muziek en Beeld dienen daarbij als eer-
ste leidraad.
De winnaar van de Heijpaal wordt voortaan in elk
nieuwjaarsnummer van het vakblad bekendge-
maakt. De jury zal bestaan uit een selectie van
iMediate-medewerkers, onder voorzitterschap
van Ron Heijmans. ‘Daarmee is diens betrokken-
heid bij iMediate in de toekomst gewaarborgd’,
aldus directeur Joost Driessen.

Ter gelegenheid van het vertrek heeft iMediate
voor Heijmans een website gebouwd, die toegan-
kelijk is via www.dadoeironronron.nl. Op deze
pagina’s een beeldverslag van het zonovergoten
afscheidsfeest van Ron Heijmans.

Naam Ron Heijmans gekoppeld aan nieuwe prijs

Heijpaal beloont innovatie 
en creativiteit

Op 12 juli vierde oprichter Ron Heijmans zijn afscheid van iMediate. Hij komt
echter niet helemáál los, want tijdens zijn afscheidsfeest werd Heijmans
gebombardeerd tot juryvoorzitter van een nieuwe prijs, die bovendien naar
hem genoemd is.

Afscheid

Door Werner Schlosser
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Ron luistert aandachtig naar de lovende woorden van Joost Driessen,

overblijvend aandeelhouder van iMediate.

       



www.muziek-en-beeld.nl augustus 2006   27

Afscheid

Ron Heijmans showt de naar hem vernoemde Heijpaal-award.

Zowel voor Ron Heijmans als Joost Driessen was het afscheid een

emotionele gebeurtenis.

De weergoden lieten toe dat het feest ook buiten
plaats kon vinden.

Een muzikaal afscheid voor Ron werd onder meer
verzorgd door iMediate-redacteur Johannes Keuning.

Onder meer Chris Galjaard (Tiscali) en Jan Gaasterland (Gablo)
vertegenwoordigen het old boys network.

Ook Rons vrouw Esther kreeg alle lof toegezwaaid voor haar bijdrage aan iMediate en 
haar steun aan Ron.


