Anatech weer in de MKB Innovatie Top 100
Op donderdag 14 mei j.l. is in Nijmegen de MKB
Innovatie Top 100 voor 2009 bekend gemaakt. En
voor de tweede keer komt het bedrijf Anatech uit
Sittard voor in de lijst van de 100 meest innovatieve
MKB-bedrijven in Nederland. Ditmaal dankt Anatech
deze notering aan de SaTurnA™, een meetsensor om
onder extreme omstandigheden de samenstelling en
zuiverheid van materialen te bepalen.
Stimulans
De MKB Innovatie Top 100 is inmiddels een begrip geworden: een erelijst
van MKB bedrijven die de smaak van innoveren te pakken hebben. En een
stimulans voor andere bedrijven om hun voorbeeld te volgen. De MKB
Innovatie Top 100 is een gezamenlijk initiatief van Syntens, het
innovatienetwerk voor ondernemers, het ondernemersmagazine Bizz en
het Octrooicentrum Nederland. Aan de MKB Innovatie Top 100 is bewust
geen prijs verbonden. De kracht van het initiatief is te laten zien waartoe
het MKB in staat is.
Beoordeling
Een groep experts, bestaande uit Yp Kroon van het Octrooicentrum
Nederland, algemeen directeur Piet van Staalduinen van Syntens,
bijzonder hoogleraar technologie en innovatie, Han Gerrits en Harrie Evers
van NormTEQ, heeft samen met vier leden van de redactie van bizz alle
innovaties beoordeeld. Een lijst van 100 parels wordt vervolgens
'overhandigd' aan de landelijke jury. Deze landelijke jury bestaat uit
kamerlid Charlie Aptroot, Bart Stomphorst (investeerder en medeoprichter
van Sandd), Joris Craandijk (bedenker van de beertender) en Arjan Kors
(hoofdredacteur van bizz). Zij stellen de ranking van de MKB Innovatie
Top 100 vast. De jury kijkt daarbij naar de originaliteit van de innovaties
en naar de impact van het idee. Ofwel, of de innovatie een positieve
invloed heeft op de werkprocessen van zijn afnemers en of het zelfs is
voor te stellen dat hele bedrijfstakken anders gaan werken dankzij de
innovatie. Ook kijkt de jury naar de omzetpotentie. Immers, een innovatie
is pas een goede innovatie als het verkoopbaar is of de gebruiker voordeel
oplevert. En de jury kijkt naar de mate van bescherming van de innovatie.
Dit in samenwerking met het Octrooicentrum Nederland.
Kraamkamer van innovaties
"Samen met mijn collega-juryleden heb ik er het volste vertrouwen in dat
de meeste ondernemingen uit de MKB Innovatie Top 100 een mooie
toekomst voor zich hebben. En net als de vorige jaren is duidelijk dat het
MKB als de kraamkamer van innovaties kan worden gezien." Aldus Charlie
Aptroot, voorzitter van de jury.

Maatje
Anatech is ontwikkelaar en producent van analytische instrumenten voor
chemische en fysische laboratoria, zowel voor wetenschappelijk onderzoek, productontwikkeling als kwaliteitscontrole. Anatech levert met 28
medewerkers honderden geavanceerde meetinstrumenten aan diverse
afnemers wereldwijd. Daarnaast verricht Anatech onder de naam Analyte®
laboratoriumtests voor bedrijven in de kunststoffen- en farmaceutische
industrie. In 2006 haalde Anatech ook al een notering in de MKB Innovatie
Top 100, dankzij hun toenmalige bijdrage aan het project ‘Maatje’, een
demonstratieproject om te laten zien waartoe een combinatie van innige
samenwerking en hoogwaardige technologie binnen de zorgwereld toe kan
leiden.
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