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TenCate ontvangt Erasmus Innovatie Award 2006/2007
TenCate is op 6 juni tijdens het congres Samen Groeien door Sociale Innovatie
onderscheiden met de Erasmus Innovatie Award. Een duidelijke visie, het vinden van
een goede balans tussen innovatie en efficiency èn samenwerking met bedrijven en
kennispartners maken TenCate volgens het juryrapport tot de meest innovatieve en
competitieve organisatie van Nederland.
De jury, bestaande uit onder anderen dr. Alexander Rinnooy Kan, mr. Bernard
Wientjes en drs. Loek Hermans, baseert dit oordeel op de jaarlijkse Erasmus
Concurrentie en Innovatie Monitor. Dit onderzoek onder 9.000 Nederlandse
organisaties geeft inzicht in hoe management- en organisatieaspecten bijdragen aan
duurzame organisatievernieuwing. Het onderzoek wordt uitgevoerd door RSM Erasmus
University.
De jury is onder de indruk van de manier waarop TenCate technologische en sociale
innovatie met elkaar verknoopt. ‘Deze unieke formule heeft geleid tot een succesvolle
organisatie die zeer vooruitstrevende producten ontwikkelt en bovengemiddelde
resultaten behaalt. De organisatie wordt gekenmerkt door een unieke vorm van
ondernemerschap en langetermijndoelstellingen waarbij innovatie en efficiency
centraal staan’, aldus de jury. In het juryrapport stellen de juryleden dat succesvolle
innovatieve oplossingen bij TenCate in zeer hoog tempo worden ontwikkeld door
gebruikmaking van vernieuwende managementaansturing.
Ir. Loek de Vries, voorzitter van de raad van bestuur van Koninklijke Ten Cate nv, is
aangenaam verrast met de toekenning van de Innovatie Award. ‘Het is een erkenning
van de strategie waarmee TenCate werkt. Het geeft aan dat de wijze waarop wij
werken de juiste is.’ De Vries benadrukt de uitkomsten uit het onderzoek waaruit blijkt
dat sociale innovatie de meeste kans op succes biedt, meer dan de traditionele
technologische innovatie. Een duidelijke visie, het vinden van een goede balans tussen
innovatie en efficiency én samenwerking met bedrijven en kennispartners maken
TenCate volgens het juryrapport tot de meest innovatieve en competitieve organisatie
van Nederland.
De onderzoekers, prof.dr. Henk Volberda, prof.dr. Frans van den Bosch en dr. Justin
Jansen van RSM Erasmus University, vinden dat TenCate zich juist op dit terrein
duidelijk heeft weten te onderscheiden van de overige genomineerden. Voor radicale
innovatie blijken management- en organisatieaspecten van doorslaggevend belang.
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