Hoog bezoek
Vestigingen van TenCate in Pendergrass (Georgia, USA) en Hebron (Ohio, USA) kregen in
augustus bezoek van leden van de United House of Representatives, het lagerhuis van het
Amerikaanse Congres. TenCate Protective Fabrics in Union City (Georgia, VS) kon maandag
7 november jongstleden drie vooraanstaande gasten verwelkomen. Het waren Renée JonesBos, ambassadeur van Nederland in de Verenigde Staten, consul-generaal Simone Filippini
en commercial officer Barbara Staals. Het bezoek was onderdeel van een werkbezoek van
de ambassadeur aan Georgia om de economische en culturele banden tussen Nederland en
deze zuidelijke staat aan te halen.
In Pendergrass kreeg Paul Broun een presentatie van Wally Moore (groepsdirecteur TenCate
Geosynthetics wereldwijd) over het belang van geosynthetics en de vele
toepassingsmogelijkheden. Met Lee Bryan (directeur TenCate Geosynthetics North America),
John Henderson (directeur sales & marketing) en andere managementleden werden
veiligheidsvraagstukken besproken. Ook kwamen de overheidsbudgetten voor infrastructuur
en wet- en regelgeving aan de orde. Bij de aanleg van stortplaatsen bijvoorbeeld worden
dikwijls TenCate geosynthetics toegepast. Aan de hand van een rondleiding kreeg Paul
Broun een goed beeld van de vervaardiging van hoogwaardige geosynthetische materialen.
Hebron
De gesprekspartners van Bob Gibbs bij TenCate Advanced Armour in Hebron waren Mark
Edwards (directeur TenCate Advanced Armour USA), Steve Simmerer (directeur business
development) en Tim Marth (directeur operations). Aan de orde kwamen onder meer de
toepassingen van armour en projecten waar TenCate bij betrokken is, zoals voertuig- en
persoonlijke bescherming. Ook hij kreeg een rondleiding door het productiebedrijf. Bob Gibbs
nam ruim de tijd voor gesprekken met medewerkers. Er werd gediscussieerd over het beleid
inzake de Amerikaanse begroting en de Environmental Protection Agency. Dit federale
bureau is belast met bescherming van de volksgezondheid en het milieu.
De bedrijfsbezoeken hebben de kennis bij de congresleden over TenCate materialen
verdiept. In gesprekken met management en medewerkers konden zij tevens het beleid in
zaken als infrastructuur, volksgezondheid en milieu toelichten.
Union City
TenCate Protective Fabrics in Union City (Georgia, VS) kon maandag 7 november
jongstleden drie vooraanstaande gasten verwelkomen. Het waren Renée Jones-Bos,
ambassadeur van Nederland in de Verenigde Staten, consul-generaal Simone Filippini en
haar commercial officer Barbara Staals. Het bezoek was onderdeel van een werkbezoek van
de ambassadeur aan Georgia om de economische en culturele banden tussen Nederland en
deze zuidelijke staat aan te halen.
In Union City werden de drie gasten welkom geheten door Don Olsen (groepsdirecteur
TenCate Protective Fabrics) en zijn staf en door Guido Vliegen (groepsdirecteur TenCate
Grass). De twee groepsdirecteuren gingen in op de leidende posities van TenCate in een
aantal nichemarkten waarop hun bedrijven opereren.
Renée Jones-Bos bleek vooral geïnteresseerd in de invloed van TenCate als Nederlands
eigenaar op de sterkte van de Amerikaanse bedrijven die TenCate heeft overgenomen. Don
Olsen kon die vraag positief beantwoorden: er zijn aanzienlijke investeringen gepleegd en

sinds de overname in 2004 heeft er een indrukwekkende turnaround plaatsgevonden. De
ambassadeur refereerde in dit verband aan de goede betrekkingen die sinds eeuwen tussen
Georgia en Nederland bestaan. Ons land is de op twee na grootste investeerder in de
Verenigde Staten en de op zes na grootste bron van directe buitenlandse investeringen in de
staat. In Georgia zijn daardoor ruim 18.000 banen gecreëerd. Met de export naar ons land
zijn hier nog eens bijna 7.000 banen gemoeid.
Tijdens een rondleiding door onder andere de kwaliteitscontrole en het laboratorium konden
de ambassadeur en haar gezelschap getuige zijn van de test van verschillende
beschermende weefsels. Mike Stanhope (global manager R&D) gaf hierbij tekst en uitleg.

