	
  
PERSBERICHT
Voor 35.000 euro aan innovatieprijzen uitgereikt tijdens derde CIO Diner Show.
Athlon, Raet en Marcel van Galen winnen TIM Awards 2012
Athlon Car Lease, Raet en ondernemer Marcel van Galen hebben dinsdagavond de jaarlijkse
TIM Awards gewonnen in respectievelijk de categorieën meest innovatieve bedrijf, ICTleverancier en dito leider. De prijzen werden uitgereikt tijdens de drukbezochte CIO Diner
Show in ’s-Hertogenbosch. De awards zijn een initiatief van ICT Media en CIO Magazine en
bedoeld om innovatieve projecten te stimuleren bij zowel leveranciers als afnemers in de
ICT-industrie.
“De Nederlandse IT-sector heeft alleen bestaansrecht wanneer deze innovatie brengt die
aansluit op de behoeften van klanten en de maatschappij als geheel”, stelde ICT Mediadirecteur Rob Beijleveld, jurylid en initiatiefnemer van de The Innovation Manager (TIM)
Awards tijdens de uitreiking op 27 maart. “Omdat iedereen van deze innovatie profiteert,
moeten IT-gebaseerde uitdagingen en oplossingen veel meer in gezamenlijkheid worden
aangevlogen. Het idee van deze ‘Timmies’ is dat het totale Nederlandse ICT-ecosysteem,
zowel in de private als de publieke sector, meegaat in deze collaboratieve en innovatieve
mindset.”
Pakweg 200 chief information officers (CIO’s), IT-directeuren en bestuurders van de
toonaangevende Nederlandse ICT-leveranciers waren dinsdagavond getuige van de uitreiking
van de CIO Magazine TIM Awards. Tijdens deze bourgondische dineravond in De Orangerie
te Den Bosch, traden onder meer Trijntje Oosterhuis en Charly Luske op.
Categorieën
Prijzen waren er voor het meest innovatieve bedrijf, de meest innovatieve ICT-leverancier en
de meest innovatieve IT-leider. In de eerste categorie maakte Athlon Car Lease de meeste
indruk. Bij de beoordeling werd onder meer meegenomen dat binnen Athlon op initiatief van
CIO Tijmen Mekel al jaren een sterk innovatief en duurzaam beleid wordt gevoerd. “Met
focus op het leveren van brede mobiliteitsoplossingen is Athlon in staat gebleken het eigen
businessmodel opnieuw uit te vinden en te verrijken met nuttige en duurzame aanvullende
diensten”, stelde jurylid Tjibbe van der Zeeuw. “Het bedrijf is daardoor zeer onderscheidend
in de markt.”
Tijmen Mekel, CIO bij Athlon, nam de prijs trots in ontvangst en roemde daarbij zijn team:
“Voor innovatie is creativiteit nodig en daar werkt bij ons iedereen aan mee.” Athlon Car
Lease werd beloond met een Innovation Challenge Workshop ter waarde van 20.000 euro,
die door Prof. Erik Fledderus namens TNO werd overhandigd.
Naast Athlon Car Lease dong bij de meest innovatieve bedrijven ook Rabobank mee naar de
hoofdprijs. “Een bank met een omvangrijk track-record als het gaat om innovatie: de eerste
Nederlandse geldautomaat, internetbankieren, digitale televisie en mobiel betalen”, aldus
jurylid Fons Trompenaars. “Ze hebben een open oog voor nieuwe ontwikkelingen die het
leven van consumenten en bedrijven makkelijker, veiliger en flexibeler maken.”
Leverancier

De award voor de meest innovatieve ICT-leverancier ging dit jaar naar e-HRMdienstverlener Raet. Het bedrijf haakte volgens Hennie Wesseling vroegtijdig aan op de
SaaS-trend, waardoor de transformatie van een klassiek payrollbedrijf naar een moderne
elektronische aanbieder van HRM-diensten kon worden gemaakt. “De keuze voor SaaS in
2005 maakte de sprong naar een nieuw soort dienstverlening en de uitrol van mobiele apps
mogelijk”, aldus juryvoorzitter Wesseling. Het bedrijf mag een cheque van 10.000 euro
besteden aan marketing-communicatieadvies en/of een mediacampagne in CIO Magazine
en/of Tijdschrift IT Management, aangeboden door ICT Media. Cees van den Heijkant, CEO
van Raet, was blij met de award: “We hebben als bedrijf een enorme stap vooruit gemaakt en
ik ben buitengewoon verheugd met de erkenning die we daarvoor krijgen.”
Een eervolle vermelding was er voor managed hostingprovider ASP4all. “Hun primaire focus
ligt op het hosten van complexe applicaties en bedrijfskritische systemen. Enkele jaren
geleden schiep men daartoe een schaalbare, effectieve en energie-efficiënte multi-tennant
referentiearchitectuur”, lichtte CIO Magazine-hoofdredacteur Hotze Zijlstra vanuit de jury
toe. “Op basis van het beste uit diverse werelden haalt ASP4all voor zichzelf en haar klanten
meerwaarde uit technologie.”
Thought leader
Marcel van Galen sleepte de Timmie in de wacht bij de categorie meest innovatieve ITleider. Zijn inspirerende verhaal gaf de doorslag: op basis van één centrale login en
persoonlijke voorkeuren wil hij met zijn initiatief Qiy de gebruiker toegang geven tot
bijvoorbeeld bank-, pensioen en hypotheekgegevens, die via een app desgewenst in één
overzicht worden gerepresenteerd. “We reiken deze prijs deze keer uit aan een echte thought
leader die vanuit de crisis naar voren kijkt”, aldus juryvoorzitter Wesseling tijdens de CIO
Diner Show.
De meest innovatieve leider reageerde verrast op zijn TIM Award: “Het is bijzonder en een
eer dat een initiatief als het onze met deze prijs naar huis gaat.” Marcel van Galen werd
beloond met een Master Class Open Innovation and Entrepreneurship, ter waarde van 5.000
euro. De prijs werd aangeboden door Prof. Anna Sabidussi namens Tias Nimbas Business
School.
Jury
De jury van de TIM Awards had op basis van een uitgebreide websurvey en een onderzoek
door Trompenaars Hampden-Turner (THT Consulting) per categorie twee of drie
kanshebbers geselecteerd. Per categorie werden de genomineerden mondeling aan de tand
gevoeld tijdens een jurybijeenkomst in de Bossche Boardroom. Vervolgens bepaalde de jury
wie de winnaars waren.
De jury van de Timmies bestaat uit: voorzitter Hennie Wesseling, zelfstandig adviseur,
voormalig CIO TNT Post en oud-voorzitter van CIO Platform Nederland; Fons Trompenaars,
Hoogleraar en THT Intercultural Management; Tjibbe van der Zeeuw, Managing Partner bij
Qhuba; Hotze Zijlstra, Hoofdedacteur CIO Magazine; en Rob Beijleveld, CEO ICT Media
BV.
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NOOT VOOR DE REDACTIE:
Bel voor meer informatie met Rob Beijleveld, Algemeen Directeur ICT Media BV, Uitgever
CIO Magazine en organisator van o.a. CIO Diner Show en de CIO Day: +31 736140070.
Voor meer informatie en/of fotomateriaal zie: www.ciodinershow.com	
  

