Dit is het derde artikel in de serie over innovatieve ondernemers uit het onderzoek ‘Inspiratie voor transitie’. Meer informatie over dit onderzoek is te
vinden in de artikelen in dit nummer over pioniers (p.9 e.v.). De bedoeling is om op geselecteerde thema’s innovatienetwerken op te zetten met
vooroplopende ondernemers die eenzelfde strategie volgen. Zo wordt begonnen met het thema schaalvergroting door samenwerking. Een ander
thema is nichemarkten voor duurzame producten. De innovatie van Eric Mensen ligt op het terrein van herfundering en draagt bij aan twee van de
drie p’s: people, door de goede arbeidsomstandigheden en het werkplezier en profit door de hoge productie die hij haalt. Daarmee is Eric Mensen

‘Goed personeelsbeleid leidt tot
hogere opbrengst’
Een goed personeelsbeleid loont, is de overtuiging van komkommerteler Eric Mensen. Met
vaste krachten en ook een vast team van scholieren, tegen een iets hoger uurloon, is de
zorg voor het gewas beter waardoor ook de opbrengst hoger is. Daarmee steekt hij
gunstig af tegen veel van zijn collega’s. Zo scoort Mensen tegelijkertijd op de p van people
en de p van profit.
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