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Utilysys blaast Innovatie Award af
Stichting Utilysys heeft geen nominaties bekendgemaakt voor de Innovatie Award en zal deze prijs dan
ook niet uitreiken. Twee bedrijven hebben belangstelling getoond voor deelname, maar van een echte
wedstrijd is hierdoor geen sprake. Stichting Utilysys wilde met deze prijsvraag de verbetering van
logistieke processen in de afzetketen stimuleren. Deelname was mogelijk voor iedereen met een goed
product, ontwerp of prototype, waarbij het Utilysys® klapkrat wordt ingezet. De award zou worden
uitgereikt tijdens de Mechanisatie Tentoonstelling, die van 10-12 januari in Vijfhuizen wordt gehouden.
Begin 2015 is de (eenmalige) Utilysys Innovatie Award ingesteld. Leveranciers van producten en diensten voor
bedrijven in de bloembollen- en vaste planten sector zijn uitgenodigd voor deelname. Het aantal reacties was te
klein om er een echte wedstijd van te maken. Het bestuur ziet hier ook een positief signaal in. De bedrijven, die
de inklapbare Utilysys® kratten inzetten hebben geen verbeterpunten voor de verwerking aangedragen. Dit
betekent niet dat innovatie in de bloembollensector stil staat. “Kennelijk kiezen leveranciers liever andere wegen
om hun introducties aan de markt te presenteren” constateerde Utilysys-voorzitter Gerrit Ravensbergen. Voor het
project “Utilysys Innovatie Award 2016” gebruikte Stichting Utilysys het platform van de Stichting Mechanisatie
Tentoonstelling Bollenstreek. De verkiezing van de beste noviteit van deze beurs wordt dit jaar opnieuw
gehouden, als vanouds.
Stichting Utilysys is een initiatief van de branche organisaties KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor
Bloemenbollencultuur) en Anthos (Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten). De missie van
Stichting Utilysys is om de interne logistiek en het (inter)nationale transport van bloembollen en vaste planten te
optimaliseren. Het kan en moet duurzamer en efficiënter in de supply chain. Hiervoor is in samenwerking met een
®

aantal partners het Utilysys klapkrat ontworpen, getest en ingevoerd bij bollenbedrijven. Meer informatie over het
Utilysys® klapkrat is te vinden op www.utilysys.com
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