WHAT’S NEXT?

Begin dit jaar werd Ter Laak Orchids verkozen tot International Grower of the Year
2018. What’s next? Na de opening van een volledig geautomatiseerde kwekerij in
2011 en een nieuwe productielocatie in Guatamala in 2017, wordt momenteel de
laatste hand gelegd aan een nieuwe duurzame DaglichtKas (5 ha). De eerste planten staan inmiddels onder het glas, maar klaar zijn we nooit. Het volgende project
staat namelijk al in de steigers: de bouw van een nieuw inspiratiecentrum.
Tekst: Ter Laak Orchids, Fotografie: Glenn Mostert

Sinds 1980 kweekt ons familiebedrijf
Phalaenopsisplanten van topkwaliteit,
waar consumenten over de hele
wereld van kunnen genieten. Met een
enthousiast team van ruim 200 collega’s
kweken, verpakken en verkopen wij
jaarlijks zo’n 8 miljoen orchideeën.
Dit doen we niet alleen in Nederland,
maar tegenwoordig ook in Guatemala
onder de vlag van Ter Laak AmericaS.
We zoeken steeds naar nieuwe kansen
en pakken deze met beide handen aan.
Altijd op duurzame wijze!
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Duurzaamheid als uitgangspunt
Duurzaamheid zit verweven in ons
DNA. Wij willen een positieve bijdrage
leveren aan een groene wereld en
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onze milieu-impact minimaliseren.
Dit zie je terug in alles wat wij doen.
We investeren in oplossingen die
helpen om ons energieverbruik te
verlagen, CO2-uitstoot te verminderen
en waterverspilling tegen te gaan.
Dit heeft o.a. geresulteerd in onze
nieuwe DaglichtKas. Door innovatieve
technieken kunnen wij zonne
warmte oogsten, opslaan en op een
later moment gebruiken in de kas.
Hiermee besparen wij zo’n 45-50%
energie! Datzelfde doen we met ons
regenwater. Of het nu gaat om kleine
of grote toepassingen; het is de kracht
van het samenhangend geheel dat
ons steeds verder brengt in duurzaam
ondernemerschap.
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Maar duurzaamheid reikt verder. Net zo
belangrijk als het telen van duurzame
producten vinden wij het investeren in
duurzame relaties. Wij geloven immers
in samenwerking en zijn ervan overtuigd
dat we met elkaar verder komen. Daarom
wordt er naast onze nieuwe DaglichtKas
een inspiratiecentrum gerealiseerd. Hier
willen wij onze (eind)klanten informeren
en inspireren. We nemen hen mee in
een reis door Ter Laak door te vertellen
over ons bedrijf, het product en de
laatste ontwikkelingen. Bovendien willen
we hen inspireren met vernieuwende
productpresentaties en –toepassingen.
Ook de nieuwe orchideeënwinkel gaat
een belangrijke rol vervullen in het
inspiratiecentrum. Dagelijks weten
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consumenten hun weg te vinden naar
ons bedrijf, waardoor de winkel een
bron van waardevolle informatie is
voor ons en onze klanten. Met de data
die wij opdoen krijgen we inzicht in
consumentengedrag én kunnen we
nieuwe soorten testen. Door deze
informatie te delen, ideeën uit te
wisselen en met elkaar in gesprek te
gaan, kunnen we samen ons product
naar een hoger niveau tillen.
Samen naar succes
Al met al is er een hoop gaande in
ons bedrijf. Onze collega’s vervullen
hierin de hoofdrol. Of je nu werkt in de
productie, teelt, verkoop of marketing;
of je nu data-analist, technisch talent
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of HR-specialist bent; we doen het met
elkaar en iedereen is even belangrijk!
We investeren immers niet alleen in
duurzame relaties met onze klanten,
maar zeker ook met onze collega’s.
Wij zijn ervan overtuigd dat we samen
met ons team iets moois kunnen
realiseren. We vinden het daarbij
belangrijk dat de juiste mensen op de
juiste plek zitten. Kennis van het vak,
persoonlijke ontwikkeling en plezier
in het werk zijn daarin bepalend.
Daarom bieden we onze medewerkers
de kans om het beste uit zichzelf te
halen, bijvoorbeeld met opleidingen,
cursussen en doorgroeimogelijkheden.
Als je dat wilt natuurlijk! Iedereen
heeft tenslotte zijn eigen ambities en
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moet zich comfortabel voelen op zijn/
haar plek.
Ondanks de groei willen we onze cultuur
behouden zoals ‘ie momenteel is; een
platte, transparante en toegankelijke
organisatie waar sfeer heel belangrijk is.
We proberen een fijne werkomgeving te
creëren voor onze collega’s, waarin we
als team samenwerken en elkaar weten
te vinden. Alleen op die manier kunnen
wij onze ambities waarmaken en de
lat steeds een beetje hoger leggen.
Samen komen we immers tot het beste
resultaat!
Meer weten over ons bedrijf? Bezoek
onze website, www.orchidee.nl.
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