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INCOTEC VERSTERKT HAAR WERELDWIJDE R&D-ORGANISATIE

Met ingang van 1 maart 2013 is Monique van Wordragen benoemd als manager
International Technology Research (ITR), de centrale R&D afdeling van INCOTEC. In deze
functie zal zij zich vooral inzetten voor een verdere versterking van de innovatiekracht van
INCOTEC en het optimaliseren van de interface tussen de centrale technologieontwikkeling
en de lokale productontwikkelingsafdelingen.

Monique heeft haar doctorandustitel in biologie gehaald aan de Rijksuniversiteit Leiden en
een doctorsgraad verkregen aan de Wageningen University. Tot voor kort was zij werkzaam
als CEO van NSure, een bedrijf wat zich bezighoudt met de ontwikkeling van moleculaire
test kits voor kwaliteitsbepaling van onder meer groenten en fruit.

Bob Legro, Global Research Director INCOTEC: “we staan in de wereld voor de grote
uitdaging om de komende decennia met een lagere input van middelen en energie een
belangrijk hogere gewasproductiviteit te realiseren. INCOTEC ziet uitstekende
mogelijkheden om hier via zaadtechnologische applicaties een significante bijdrage aan te
leveren. Meer kennis van de mechanismen in de planten en de interacties met onder meer
het bodemmilieu in relatie tot zaadtechnologie is noodzakelijk. Nieuwe, effectievere en meer
efficiënte zaadtechnologische oplossingen zijn gewenst. Om te voorzien in deze behoefte is
de centrale researchafdeling van INCOTEC de afgelopen jaren sterk gegroeid en zal zich
blijvend ontwikkelen om de zaadindustrie te voorzien van nieuwe zaadtechnologische
oplossingen. Met het aantrekken van Monique van Wordragen zet INCOTEC een volgende
stap in de verdere versterking en professionalisering van haar centrale R&D organisatie. “

Over INCOTEC:
INCOTEC werd opgericht in 1968 en is na een management buy-out in 2002 een volledig
onafhankelijk bedrijf. De INCOTEC coating- en zaadtechnologiebedrijven in de hele wereld leveren
producten en diensten gericht op het verbeteren van zaad door middel van opwaardering, priming,
disinfectie, coating en analytische diensten voor genetische analyse en kwaliteitscontroles. INCOTEC
Group levert zo een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van duurzame landbouw op het gebied
van ornamentals, groentezaden en akkerbouwzaden. INCOTEC heeft haar hoofdvestiging in
Enkhuizen, Nederland en verder zijn er INCOTEC locaties in de Verenigde Staten, Brazilië, Italië,
Zweden, Frankrijk, Zuid-Afrika, India, China, Japan en Australië.
Voor meer informatie: www.incotec.com
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Annex: Foto: Monique van Wordragen. De nieuwe manager International Technology
Research (ITR), de centrale R&D afdeling van INCOTEC.
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