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Marktleider in hightech textiel

bedrijfsreportage

TenCate wint AWVN-Innovatietrofee derde kwartaal 2010

TenCate, winnaar van de AWvn-Innovatietrofee van het derde kwartaal van 2010, transformeerde de  
afgelopen vijftien jaar van een traditioneel textielbedrijf tot een onderneming die focust op vernieuwende 
toepassingen van hightech materialen. Het bedrijf is wereldwijd marktleider in diverse nichemarkten.  
niet alleen dankzij technologische innovatie, maar ook dankzij sociale en zogeheten open innovatie.
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e gemoedelijke sfeer van 
Almelo heerst ook in het 
hoofdkantoor van textielbe-
drijf Koninklijke Ten Cate 
nv. Het bedrijf is gevestigd 

in een prachtig, monumentaal pand in 
het hart van de stad. Maar vergis je niet: 
volgens Ron Bijkersma, corporate direc-
tor Human Resources, en René Bosch, 
HR-directeur Nederland, ontstijgen de 

activiteiten van TenCate het provinciale 
karakter van de 70.000 inwoners tellende 
stad. TenCate is een multinational, een 
bedrijf van wereldformaat. ‘Maar we zijn 
en blijven trots op onze roots. Hier is het 
voor ons allemaal begonnen.’ 

Markt als leidraad
De oorsprong van TenCate ligt in het 
begin van de achttiende eeuw – toen de 

familie Ten Cate in Almelo begon met 
het weven van textiel. Ze waren niet de 
enige in de regio; de textielindustrie was 
eeuwenlang bepalend voor de economie 
in Twente. In de loop der tijd groeide het 
bedrijf, ook door diverse fusies. ‘In de vori-
ge eeuw werkten hier wel 10.000 mensen. 
Bijna elke inwoner van Twente kent wel 
iemand die bij TenCate heeft gewerkt’, 
vertelt Bijkersma. ‘Bij wisseling van de 

ploegen moesten zelfs verkeersagenten 
worden ingezet.’
Halverwege de vorige eeuw verplaatste de 
textielindustrie zich meer en meer naar 
lage-lonenlanden en verdween de textiel-
industrie langzaam maar zeker uit Twen-
te. TenCate koos er bewust voor om hier 
niet in mee te gaan. ‘Wij wilden niet actief 
zijn in een verdringingsmarkt waar alleen 
de prijs telt. We wilden ons onderscheiden 
in kwaliteit en functionaliteit. Inspringen 
op wensen van eindgebruikers. Niet de 
productie, maar de markt werd voor ons 
leidend’, vertelt Bijkersma. 
De onderneming zette in op een koerswij-
ziging: de traditionele textielproducten 
maakten plaats voor materiaaltechnolo-
gisch textiel, zogeheten hightech mate-
rialen. ‘We zijn actief gaan zoeken naar 
nieuwe toepassingen. Enerzijds zijn we 
het klassieke textiel voor onder meer kle-
ding gaan bewerken. We voegen unieke 
eigenschappen aan de natuurlijke vezels 
en weefels toe, zoals kogel- en brandwe-
rendheid. Anderzijds zijn we ook met syn-
thetische vezels en weefsels gaan werken. 
Deze worden voor specifieke toepassingen 

bewerkt met bijvoorbeeld chemicaliën. 
Hierdoor ontstaan harde, kunststofach-
tige materialen – ook wel composietlami-
naten genoemd – die in niets meer doen 
denken aan het textiel dat we vroeger 
maakten.’
Vandaag de dag produceert TenCate een 
grote verscheidenheid aan 
producten, voor de Neder-
landse markt en tal van 
andere landen. Zo levert 
het bedrijf geotextiel voor 
versteviging in de weg- en 
waterbouw, en de composie-
ten worden gebruikt in de 
vliegtuigbouw. ‘Ze worden bijvoorbeeld 
verwerkt in de nieuwe Airbus A380 en 
Boeing 787 Dreamliner’, vertelt Bijkersma 
trots. 
Befaamd is TenCate ook om zijn basis-
materialen voor tal van soorten kunst-
gras, waar wereldwijd op wordt gevoet-
bald, gehockeyd of getennist, en om zijn 
beschermende kleding. Het Twentse 
bedrijf is onder meer hofleverancier 
van het Amerikaanse leger en daarnaast 
gebruiken veel internationale bedrijven 

de beschermende weefsels van TenCate 
voor hun bedrijfskleding.
Hoewel de producten erg verschillend 
lijken, zijn er volgens Bijkersma duidelijke 
overeenkomsten. ‘De basistechnologie is 
min of meer dezelfde. En in veel gevallen 
gaat het zelfs om technieken die we vroe-

ger ook al inzetten, toen we nog bruids-
jurken en badlakens maakten. Bovenal 
sluiten onze oplossingen aan bij actuele 
maatschappelijke trends als veiligheid, 
bescherming, duurzaamheid en milieu.’

Open innOvatie
De transitie van het bedrijf heeft zo’n 
tien, vijftien jaar geduurd. ‘Technolo-
gische innovaties zijn nodig om steeds 
een stap voorwaarts te kunnen blijven 
maken. Anders kom je terecht in een 

d

‘ Wij wilden niet actief zijn in een verdringingsmarkt waar  
alleen de prijs telt, maar ons onderscheiden in kwaliteit  
en functionaliteit’
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markt waarin het puur en alleen om de 
laagste prijs draait. Maar technologische 
innovatie alléén is niet voldoende. Om er 
het maximale uit te halen, moet je ook 
inzetten op sociale innovatie binnen de 
onderneming en op open innovatie met 
partijen buiten het bedrijf. De verschillen-
de innovatie trajecten versterken elkaar’, 
geeft Bijkersma aan.
Open innovatie krijgt bij TenCate vorm 
door intensieve samenwerking met 
onderzoeksinstituten, universiteiten 
en andere bedrijven in de keten. Bosch: 
‘Op deze manier zijn we flexibeler dan 
met een groot eigen laboratorium of een 
omvangrijke R&D-afdeling. We kunnen 
externe experts inschakelen wanneer daar 
behoefte aan is. Vandaag is kunstgras bij-
voorbeeld hot, maar morgen liggen er kan-
sen in nieuwe energieproducten. Waar wij 
ons op richten, wordt bepaald door onze 
klanten; hun wensen zijn leidend in onze 
innovatieprocessen. Op basis van hun spe-
cificaties worden nieuwe functionaliteiten 
ontwikkeld.’
Omdat de markt leidend is, vindt TenCate 
het belangrijk om continu in gesprek te 
zijn met klanten en eindgebruikers. Het 
bedrijf praat bijvoorbeeld met de voet-

koninklijke Ten Cate nv

TenCate produceert hightech materialen door de combinatie van basistechnologieën (zoals che-
mie en mechatronica) met textieltechnologieën. De multinational is opgedeeld in twee sectoren: 
de sector Advanced Textiles & Composites (producent van beschermende weefsels voor werk-, 
beroeps- en veiligheidskleding en componenten voor de vliegtuigbouw en de lucht- en ruimte-
vaart) en de sector Geosynthetics & Grass (producent van onder meer geo textiel en industriële 
weefsels voor toepassingen in weg- en waterbouw, de bouw en de sport- en recreatiemarkt). Het 
hoofdkantoor is gevestigd in Almelo, daarnaast is er een productie locatie in Nijverdal. TenCate 
heeft werkmaatschappijen en productielocaties in bijna 20 landen. Wereldwijd werken er ruim 
4.500 mensen bij het beursgenoteerde bedrijf, van wie meer dan 900 in Nederland. De omzet 
bedraagt circa 1 miljard euro per jaar. 

  AWvn-Innovatietrofee

De AWVN-Innovatietrofee is een jaarlijkse prijs voor een bedrijf dat het meest inspirerende 
voorbeeld biedt van sociale innovatie. De winnaar van de jaarprijs wordt gekozen uit de vier 
winnaars van de kwartaalprijzen. De instelling van de prijs vloeit voort uit het AWVN-concept 
Slimmer werken – ofwel sociale innovatie. Organisaties die gericht aandacht besteden aan 
slimmer werken, kunnen volgens AWVN in belangrijke mate hun arbeidsproductiviteit verbete-
ren. Dat leidt tot een grotere concurrentiekracht van het bedrijf, betere bedrijfsresultaten en 
meer loonruimte. Jaarwinnaars van de AWVN-Innovatietrofee zijn tot nu toe vezelproducent 
Teijn Aramid (2005), cateraar Albron (2006), de Nederlandse Spoorwegen (2007), Xerox Venray 
(2008) en Nissan Motor Parts Center BV (2009).

kruisbestuiving die leidt tot nieuwe 
werkwijzen, producten en diensten.’ 

GOed werkGeverschap
De vrijheden en verantwoordelijkhe-
den dragen ertoe bij dat mensen graag 
bij TenCate werken. De gemiddelde 
medewerker is 23 jaar in dienst bij het 
bedrijf. ‘Al eeuwenlang hecht TenCate 
veel waarde aan goed werkgeverschap, 
onder meer vanuit de gedachte dat dit 
op lange termijn winst oplevert’, zegt 
Bosch. ‘Toen wij vorig jaar vanwege 
de crisis moesten reorganiseren en 
afscheid moesten nemen van enkele 
tientallen medewerkers, hebben we 
ons actief ingespannen om deze men-
sen aan het werk te krijgen bij andere 
bedrijven in de regio. Mensen die zich 
jarenlang hebben ingezet voor de onder-
neming zet je niet zomaar op straat, zo 
is onze visie. Overigens met succes: we 
hebben een heleboel mensen elders aan 
de slag kunnen helpen.’
Deze inzet voor het personeel wordt 
gewaardeerd. Nu het weer beter gaat 
met het bedrijf en extra mensen nodig 
zijn, melden diverse oud-medewerkers 
zich weer bij het bedrijf. ‘Mensen wer-
ken graag bij TenCate, zijn trots om 

Juryrapport TenCate

TenCate ontvangt de AWVN-Innovatietrofee 
van het derde kwartaal 2010 omdat het 
bedrijf volgens de jury voorop loopt in 
product- en procesinnovatie. ‘Deze inno-
vatie was echter niet mogelijk zonder een 
aansprekende visie, ondernemerschap, een 
consistente uitvoering van de strategie en 
bijpassende kernwaarden: vooruitstrevend, 
kundig, vindingrijk en betrouwbaar. Deze 
kernwaarden van het bedrijf vinden hun 
doorvertaling naar het organisatie-ontwerp 
en het HR-beleid’, meldt het juryrapport.
De aanpak van TenCate draait samengevat 
om communicatie, leiderschap en emotie. 
Het bedrijf communiceert zowel horizontaal 
als verticaal, en let daarbij op inhoud, vorm 
en boodschap. Het tweede onderschei-
dende punt is de leiderschapstijl. De top 
van het bedrijf gaat voor in het gewenste 
gedrag. Dat voorbeeld wekt vertrouwen en 
loyaliteit, waardoor mensen bereid zijn heel 
flexibel te werken. Die grote flexibiliteit is 
een onderscheidende factor voor TenCate. 
Vernieuwende organisatie- en management-
aspecten blijken namelijk voor 75 procent 
bepalend voor het succes van innovatie, ter-
wijl investeringen in R&D slechts 25 procent 
van succesvolle radicale innovatie bepalen. 
Het derde onderscheidende punt is emotie. 
TenCate stuurt meer op adaptie dan op cog-
nitie. Het gaat daarbij vooral om de positieve 
emotie. Zo worden fouten niet bestraft, 
wordt moedeloosheid bestreden en worden 
successen gezamenlijk gevierd.
Sociale innovatie heeft bij TenCate boven-
dien ook een externe component. De kracht 
zit niet alleen in de samenwerking tussen 
bedrijfsonderdelen, maar ook in de samen-
werking met onderzoeksinstellingen, univer-
siteiten en partners in de waardeketen.

voor het bedrijf te mogen werken. Over 
het algemeen hebben we dan ook weinig 
moeite om voldoende mensen te vinden’, 
zegt Bijkersma.
Het ouder wordende personeelsbestand 
dwingt TenCate wel om na te denken 
over het thema duurzame inzetbaarheid. 
Bosch: ‘In samenwerking met AWVN kij-
ken we hoe we de voorwaarden kunnen 
scheppen om mensen zo lang mogelijk 

aan het werk te houden. Bijvoorbeeld via 
aanpassingen in het rooster.’ 
Met het oog op de toekomst is behoud van 
kennis en vakmanschap ook een speer-
punt. Daarom heeft TenCate onlangs een 
nieuw functiehandboek laten maken. Bij-
kersma: ‘Hiermee zijn functies meer gene-
riek en beter uitwisselbaar geworden. Dit 
betekent dat we mensen flexibeler kun-
nen inzetten binnen de diverse bedrijfson-
derdelen. Ook op mensniveau zetten we 
dus in op innovatie. Want innovatie zit in 
ons DNA.’ p

Roel Bosma  
is senior adviseur arbeidsvoor-
waarden en arbeidsverhoudingen 
bij AWVN en account manager 
voor koninklijke Ten Cate nv.

Ron Bijkersma, corporate director Human Resources (links), en René Bosch, HR-directeur Nederland 
van TenCate: ‘We zijn en blijven trots op onze roots. Hier is het voor ons allemaal begonnen’ 
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‘ We geven mensen de ruimte om 
beslissingen te nemen en om fouten 
te maken’

ballers van Heracles Almelo over wat zij 
verwachten van kunstgrassystemen. ‘We 
proberen netwerken op te bouwen en de 
wensen van de eindgebruikers te koppe-
len aan de technologische mogelijkheden. 
Ook dat is open innovatie.’

ruiMte
Ook voor de medewerkers van TenCate 
is er de afgelopen jaren veel veranderd; 
er is volop ingezet op sociale innovatie. 
‘De mensen vormen het grootste kapitaal 
van een onderneming. Het is een intern 
netwerk dat zo open mogelijk moet kun-
nen functioneren’, aldus Bosch. Bijkersma 
voegt toe: ‘Het bedrijf kenmerkt zich 
door een platte organisatiestructuur. Het 
hoofdkantoor telt slechts 34 mensen, de 
meeste bevoegdheden liggen in de orga-
nisatie zelf. De onderneming bestaat uit 
verschillende divisies met elk een eigen, 
wereldwijd verantwoordelijke directie, 
de overige bevoegdheden liggen op de 
werkvloer. We geven mensen de ruimte 
om beslissingen te nemen en om fouten te 
maken. Vertrouwen is het uitgangspunt.’
Hierdoor ontstaat ruimte voor creativiteit 
en ondernemerschap; ook wordt de inno-
vatiekracht binnen het bedrijf gestimu-

leerd. Het hoofdkantoor bewaakt de gang 
van zaken door enkele malen per jaar de 
prestaties door te nemen aan de hand van 
de doelen in het businessmodel. Technolo-
gische innovatie is een van de hoekstenen 
van dit model. ‘Om een werkomgeving te 
creëren waar vernieuwing gedijt, dagen 
we mensen uit om mee te denken. Bij-
voorbeeld via e-mail, ideeënbussen en ons 
nieuwe intranet, waarin onder meer soci-
ale media een plek hebben. Dit levert vaak 
goede ideeën op die het bedrijf verder hel-
pen en kostenbesparend werken.’
Sociale innovatie krijgt vorm in het Ten-
Cate People Program, dat opleidingen en 
trainingen biedt voor de verschillende 
medewerkers. Zo is er bijvoorbeeld het 
TenCate Active-progamma, waarin jonge 
managers uit diverse divisies van het 
bedrijf intensief samenwerken per con-
tinent. Hun opdracht is om binnen één 
jaar een nieuw, innovatief product op 
de markt te brengen. ‘Op deze manier 
combineren we de kennis en ervaring die 
binnen de verschillende bedrijfsonder-
delen en markten aanwezig zijn’, aldus 
Bijkersma. ‘Sowieso proberen we zoveel 
mogelijk uitwisseling te laten plaatsvin-
den tussen managers en medewerkers van 
onze divisies. Hierdoor ontstaat een soort 


