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Score  Muovitech Benelux BV 
Visie      

Missie      

Strategie      

Doelen: financieel      

Doelen: organisatieontwikkeling      

Doelen: marktbenadering      

Doelen: product- en dienstontwikkeling      

Rendementsverbetering      

Versterken en uitbouwen positie      

Stuurbaarheid realisatie      

 
Opvallende succesfactoren 
Internationalisatie      

Marktbenadering (focus/pmc) ! ! ! !  

Interne efficiëntieverbetering ! ! ! ! ! 

Omzetverhoging ! ! ! !  

HR-beleid ! ! ! ! ! 

Duidelijke Competentie-ontwikkeling ! ! ! !  

Consistente Managementstijl ! ! ! !  

Innovatie ! ! ! !  

Productdifferentiaties ! ! ! ! ! 
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Oordeel Nominatiecommissie 
 
MuoviTech Benelux B.V. timmert aan de weg met state-of-the-art producten voor 
geothermische energiesystemen die toegepast worden in woningen, grote gebouwen en 
overige grote installaties. Alle kennis en kunde van de MuoviTech Group met hoofdkantoor 
in Zweden wordt ingezet bij het realiseren van meerwaarde voor de klant en de gebruikers; 
uiterst zuinige duurzame energiesystemen met een groot gebruiksgemak en een hoge 
betrouwbaarheid. Hiermee levert MuoviTech een belangrijke bijdrage in het streven naar 
het gebruik van duurzame energie, het efficiënter  omgaan met energie en het 
terugdringen van de CO2-uitstoot. Afhankelijk van de situatie worden besparingen 
gerealiseerd van 55% tot ver boven de 80% bij ruimteverwarming. Hiermee worden de 
maatschappelijke doelen met betrekking tot het gebruik van duurzame energie ondersteund. 
  
De Nominatiecommissie is van mening dat MuoviTech Benelux B.V. op die gronden 
uitgeroepen kan worden als winnaar in de branche Geothermische Energie Systemen en 
tevens in aanmerking dient te komen voor de Nationale Business Succes Award 2014. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
MuoviTech Benelux is door de commissie tevens genomineerd als kanshebber voor: 
 
Hoofdprijs: Nationale Business Succes Award 2014 
•  Beste werkgever 
•  Meest innovatieve onderneming 
•  Snelste groeier 
•  Beste Start Up 
•  Beste vrouwelijke ondernemer/CEO 
•  Groenste bedrijf in Nederland/beste in MVO 
•  Beste in Online Business 
 
Sectoren-awards:  
•  Beste in ICT 
•  Beste in High Tech 
•  Beste in Hospitality 
•  Beste in Maritiem / Deltatechniek 
•  Beste in Agri & Food 
•  Beste in Logistiek 
•  Beste in Bouw/Installatie/Warmte- en Klimaatsystemen 
•  Beste in Chemie 
•  Beste in Finance 
•  Beste in Retail / Consumergoods 
•  Beste Kleinbedrijf 
•  Beste in Zakelijke dienstverlening 
 
 

 
 
 

MuoviTech Benelux BV is winnaar 2014 
in de branche:  
Geothermische Energie Systemen 

Nominatiecommissie 
Nationale Business Succes 
Award 
 
Betreft  
Muovitech Benelux BV 
 
 
Oordeel commissie 
Positief 
27.11.2014 
 
 
 
 
K.Crul 
Hoofd Nominatiecommissie 
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Toelichting op de beslissing van de commissie 
 
 
Profiel MuoviTech Benelux 
 
MuoviTech ontwikkelt, produceert en levert producten voor de geothermische energie-
branche die toegepast worden in woningen, bedrijfspanden en andere grote installaties. 
MuoviTech is marktleider in Europa, maar levert haar producten ook in China, de Verenigde 
States en Canada. Het assortiment van MuoviTech omvat een breed scala  aan warmte-
wisselaars (horizontaal en verticaal), en alle denkbare benodigde buizen en koppelingen, 
verdelers, verzamelaars, etc. 
 
Opmerkelijk Onderscheidend Vermogen 
 

MuoviTech is niet alleen de marktleider in Europa als het gaat om producten die toegepast 
worden bij geothermische energiesystemen, maar zij ontwikkelt en levert ook kwalitatieve 
top-producten. 
Alles wat MuoviTech ontwikkelt, heeft tot doel een nog betere prestatie in de systemen te 
leveren. Hiermee wordt bedoeld een zo maximaal mogelijk energetisch rendement. De 
gepatenteerde ontwikkeling van de Turbo Collector® is hiervan een goed voorbeeld.  
Alles wat MuoviTech doet is dus gericht op het scheppen van toegevoegde waarde voor de 
eindgebruiker: 

 Een hogere COP van de warmtepomp levert direct een besparing op; 
 Eenvoudige en onveranderde montagetechnieken maken het vervangen van 

collectoren snel uit te voeren; 
 De collector kan worden hergebruikt bij vervanging van de warmtepomp; 
 Lage operationele kosten 

 
Haar innovatieve vermogen wordt ook onderschreven door het gegeven dat MuoviTech een 
zeer actieve partner is in nationale en internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. 
 
 
 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
 
Met haar inspanningen op het gebied van geothermische systemen draagt MuoviTech in 
niet geringe mate bij aan een verhoogde energie-efficiency binnen de gebouwde omgeving. 
Verlaging van energiegebruik en het inzetten van duurzame bronnen dragen positief bij aan 
de CO2-footprint van onze samenleving. Het belang van deze systemen wordt hier nog 
beknopt weergegeven. 
Geothermische energie wordt ook wel aardwarmte genoemd en is een algemene term voor 
diverse methodes van het winnen en opslaan van warmte en/of het koelen in of uit de 
aarde. Een pand dat gebruik maakt van geothermische energie heeft meestal een of twee 
warmtebronnen. Dit levert, over het algemeen, een besparing op van 55 tot 65 procent. 
Indien de geothermische systemen in boorvelden gebruikt worden en/of wanneer er 
watervoerende lagen aanwezig zijn, dan leveren deze systemen besparingen op van 75% 
en hoger. Dit gecombineerd met het gegeven dat ondergrondse systemen minimaal 50 tot 
100 jaar meegaan, maken geothermische energiesystemen uitermate belangrijk bij het 
realiseren van diverse milieu- en energiedoelstellingen. 
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Positie in de markt 
USINE 
De MuoviTech Groep – waar MuoviTech Benelux BV sinds 2012 deel van uitmaakt - is de 
Europese marktleider in producten voor geothermische energie. De onderneming werd 
opgericht in 2002 en heeft haar hoofdkantoor in Zweden. Daarnaast heeft zij fabrieken in 
Finland, Polen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In totaal telt de onderneming 70 fte’s 
en werkt zij samen met een groot aantal internationale partners. 
 
 
De Nominatiecommissie ziet in Muovitech Benelux BV een stabiele, vooruitstrevende 
onderneming die naar verwachting in de toekomst nog veel successen kan behalen binnen 
de markt. 
 


