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Onderscheiding: Wiha Werkzeuge behoort tot de TOP 100 

Wiha Werkzeuge GmbH uit Schonach heeft zich bij de 26
e
 editie van de 

innovatiecompetitie TOP 100 weer onder de besten geschaard. Daarom is het bedrijf op 28 

juni door de mentor van de competitie, Ranga Yogeshwar, de wetenschappelijk directeur, 

prof.dr. Nikolaus Franke, en compamedia in de Jahrhunderthalle in Frankfurt 

onderscheiden. Aan de hand van een wetenschappelijke systematiek beoordeeld TOP 100 

het innovatiemanagement van middelgrote ondernemingen en de daaruit resulterende 

innovatiesuccessen. In deze onafhankelijke selectieprocedure maakte Wiha vooral indruk 

met haar innovatieklimaat. Het is voor Wiha al de tweede keer dat zij tot de innovatie-elite 

wordt gerekend. 

Wiha vervaardigt handgereedschap voor professioneel gebruik en geldt in de industrie en 

nijverheid als een van 's werelds toonaangevende bedrijven op dit gebied. Dat ligt vooral aan het 

feit, dat het gereedschap van het bedrijf uit Schonach zich niet alleen qua functionaliteit, 

ergonomie en design weet te onderscheiden van haar concurrenten. "Het streven naar innovatie, 

vooruitgang en technische ontwikkeling ligt diep in onze bedrijfsfilosofie verankerd. Elke 

individuele medewerker draagt ertoe bij, dat nieuwe ideeën ontstaan en dat deze ons weer een 

stap verder brengen", licht Ronny Lindskog, manager Marketing en verkoop van Wiha, toe. 

"Daarmee bedoel ik allerlei soorten van ideeën, van het optimaliseren van een proces of het 

implementeren van nieuwe projectmethoden tot en met fundamenteel nieuwe productideeën en 

uitvindingen, die het werk van alledag van onze gebruikers op allerlei manieren gemakkelijker 

maken. De jurybeoordeling, waarbij is gekeken naar factoren als de innovatiestrategie, het 

innovatieklimaat vanuit het perspectief van de medewerkers en de ontwikkeling van het 

innovatiepotentieel, bevestigt dat Wiha zich tot de meest innovatieve middelgrote bedrijven van 

Duitsland mag rekenen.  

Top 100: de competitie 

Sinds 1993 verleent compamedia het Top 100-zegel voor buitengewone innovatiekracht en 

bovengemiddelde innovatiesuccessen aan MKB-bedrijven. De wetenschappelijke leiding ligt 

sinds 2002 in handen van prof.dr. Nikolaus Franke. Franke is oprichter en voorzitter van het 

Institut für Entrepreneurship und Innovation van de Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor van de 

Top 100 is wetenschapsjournalist Ranga Yogeshwar. Projectpartners zijn de Fraunhofer-

Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung en de BVMW. Als mediapartners 

begeleiden het manager magazin, impulse en W & V de bedrijfscompetitie. 
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Afbeelding 
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Bronvermelding: KD Busch / compamedia 

  
Fotobijschrift 

Manager Marketing en verkoop van Wiha 
Ronny Lindskog (links) en 
marketingmanager Mario Sommer (rechts) 
zijn verguld met de tweede onderscheiding 
in de TOP 100 competitie, die hen plechtig 
werd uitgereikt door Ranga Yogeshwar 
(midden).  

 

 

Beeldmateriaal in hoge resolutie vindt u in: https://www.wiha.com/nl/perscentrum onder de 

betreffende persmededeling. U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen. 

 

Over Wiha 

Wiha is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van handgereedschappen voor 

professioneel gebruik in industrie en nijverheid. Meer dan 80 jaar geleden opgericht als klein 

familiebedrijf, is Wiha tegenwoordig een wereldwijd opererend bedrijf dat nog altijd wordt geleid 

door de familie Hahn. Met een speciaal op de behoeften van gebruikers afgestemd 

productprogramma van innovatieve handgereedschapoplossingen, die efficiency verhogen, 

kosten verlagen en de gezondheid ontzien, wil Wiha de dagelijkse werkzaamheden van 

gebruikers merkbaar vergemakkelijken. Daarom ontwikkelt, construeert en produceert Wiha 

producten met de hoogste eisen aan kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid en ergonomie. Deze 

vormen samen een omvangrijk assortiment aan gereedschapconcepten en -sets, 

schroevendraaiers, momentgereedschappen, multitools, stiftsleutels, bits, tangen, kunststof 

hamers en meer. Speciale professionele VDE handgereedschapoplossingen optimaliseren en 

voltooien behoefte- en vraaggericht het aanbod op basis van de Wiha segmentgedachte. Talrijke 

design award-onderscheidingen onderstrepen onze leidende positie in functie, design en 

kwaliteit. In 2019 ontving Wiha de eervolle onderscheiding tot de "TOP 100" meest innovatieve 

middelgrote bedrijven van Duitsland te behoren. Al in 2014 werd Wiha onderscheiden met de 

Manufacturing Excellence Award (MX Award) als beste MKB-bedrijf van Duitsland. Modern 

personeelsmanagement in combinatie met een diepgewortelde open en eerlijke bedrijfscultuur 

leverden Wiha in 2016 de onderscheiding "Aantrekkelijke werkgever in brons" op van de IHK 

Schwarzwald-Baar-Heuberg. 

 

 

https://www.wiha.com/nl/perscentrum
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Bedrijf 

 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstrasse 3 – 7 

D-78136 Schonach 

 

Contactpersoon Pers / Media 
Communicatie 
Anne Jakubowski 

Tel.: +49(0)7722-959-209 

Mobiel: +49(0)151 163 414 94 

E-mail: pr@wiha.com 
 

 

Meer over Wiha vindt u onder  

www.wiha.com of in onze sociale media 

kanalen 

       

 

 

      

 

 

 

mailto:pr@wiha.com
http://www.wiha.com/
https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://twitter.com/wiha
https://www.youtube.com/user/WihaWerkzeuge
https://www.instagram.com/wihaofficial
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Contactpersoon 

 

Bedrijf 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstrasse 3 – 7 

D-78136 Schonach 

 

Anne Jakubowski 

Tel.: +49(0)7722-959-209 

Mobiel: +49(0)151 163 414 94 

E-mail: 
anne.jakubowski@wiha.com 
Homepage: www.wiha.com   

 

Meer over Wiha vindt u onder  

www.wiha.com, in onze Wiha Newsroom 

www.wiha.com/de/newsroom 

of op onze social media-kanalen 
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