Juryverslag Ambiorixprijs 2019
De jury heeft de Ambiorixprijs 2019 unaniem toegekend aan Bioracer nv, op basis
van de volgende argumenten:


Bioracer is een sterk groeiende onderneming in de nichemarkt van
sportkleding met specialisatie in gepersonaliseerde wieler-, schaats en
triathlonuitrustingen. Het succes steunt op continue innovatie en
doorgedreven gepersonaliseerde dienstverlening naar de klant,
ondersteund door een efficiënte wereldwijd gespreide aanbodketen. Meer
dan 80 % van de omzet wordt gerealiseerd in het buitenland, met een
belangrijke afzet in de buurlanden, de Scandinavische landen, Spanje en
meer recent, Colombia.



De kern van de aanbodketen en de innovatie is verankerd in Limburg. De
productie is gespreid over de verschillende landen: België, Tsjechië,
Roemenië, Noord-Macedonië en recentelijk Colombia.



Bioracer richt haar producten en diensten op zowel de amateur als
professionele dynamische sportbeoefenaar, in het bijzonder wielrenners.
Zij levert sportkleding onder eigen merk, in onderaanneming en met een
geïndividualiseerd aanbod. Daarnaast biedt zij via speed-centers allerhande
diensten aan ter verbetering van de prestaties van hun cliënteel en via
dochteronderneming Reskin medische pleisters en verwante producten ter
voorkoming van kwetsuren door wrijving.



Bioracer leeft met haar klanten en is bijzonder fier op alle topsporters –
waaronder een groot aantal WK en Olympische medaillewinnaars die graag
bij Bioracer over de vloer komen.



De spectaculaire groei van Bioracer over de afgelopen vijf jaar, ver boven
het gemiddelde van de Top 500 van Limburgse bedrijven, steunt op een
zeer doordachte strategische aanpak. De onderneming heeft de ambitie
om op korte termijn door te groeien naar een omzet van 50 miljoen euro.
De strategie en organisatie wordt gestuurd vanuit de missie “we maken u
sneller” en vanuit de basisfilosofie “de mens is de maat van alle dingen”, en
berust op de kernwaarden: passie, innovatie, dienstbaarheid, vertrouwen
en inclusiviteit. De jury is onder de indruk hoe deze kernwaarden sprekend
aanwezig zijn in de onderneming.



De unieke strategie is vertaald in een bedrijfsmodel waarbij de
klantenaanpak, de organisatie van de aanbodketen, de continue innovatie
en het dienstverleningsconcept een wederzijds versterkende dynamiek
genereren.



De onderneming investeert aanzienlijke middelen in een uiterst efficiënt
ERP systeem, waardoor bedrijfsprocessen continu over landsgrenzen heen
gecoördineerd worden. Dit maakt Bioracer een pionier op het vlak van
‘efficient’ customization.



De
continue
innovatie
van
nieuwe
producten
en
dienstverleningsconcepten gebeurt in nauwe samenwerking met
verschillende wetenschappelijke instellingen, waaronder de belangrijkste
universiteiten en hogescholen in Vlaanderen en geniet van een nauw
partnership met de Vlaamse overheid.



De onderneming wordt gekenmerkt door een vlakke structuur, met
continue informatieverspreiding via efficiënte communicatielijnen en is
gekenmerkt door een veralgemeend ondernemerschap binnen alle
afdelingen en op alle niveaus van de onderneming. Continue leerprocessen
en opvolging op alle niveaus staan hierin centraal. Dit maakt de
onderneming bijzonder wendbaar.



Bioracer onderschrijft het belang van deugdelijk bestuur, met grote
aandacht voor het welzijn van alle stakeholders, gericht op duurzaamheid
en inclusie. Bij het bestuur
is er een duidelijke inbreng vanuit
ondernemerschap en vanuit diverse competenties die de toekomst van de
onderneming helpen te verzekeren.



Last, but not least. De jury wil ook de rol benadrukken die Raymond
Vanstraelen als oprichter en bezieler nog steeds speelt binnen de
organisatie. Vanuit een passie en gedrevenheid, vanuit eigen ervaringen als
wielrenner en coach, en vanuit een liefhebbend mensbeeld inspireert hij
nog elke dag vorm en inhoud van de onderneming en haar innovaties. De
wijsheid – en wederzijdse bereidheid – om deze gedrevenheid te koppelen
aan een professioneel management en bestuur geeft de onderneming
vleugels die het beste laten verhopen voor de komende jaren.
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