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Publiciteit
Na bekenmaking in september jl. van de
voorgenomen fusie in Q1 2018, volgde een flink
aantal berichten in de pers en reacties van
klanten.
Deze klonken positief en velen waren verrast door
het samengaan van maar liefst 3 partners
tegelijk.
Klanten zijn uiteraard benieuwd naar de
voordelen die het hen straks gaat brengen. Intern
zijn alle medewerkers tegelijk op de hoogte
gebracht en momenteel elkaar aan het
ontmoeten om kennis te maken.

Plantise power
Na de fusie ontstaat een krachtige onderneming van serieuze omvang.

Hillenraad erbij
De fusie wordt begeleid door het bekende,
ervaren en deskundige Hillenraad Partners.
Zij staan de drie bedrijven en directieleden bij
tijdens het proces van eenwording, de strategievorming en financiële ‘ins en outs’ die om de hoek
komen kijken.
Hillenraad Partners is in de branche verder
bekend door hun jaarlijkse ranking van de 100
meest toonaangevende ondernemingen in de
(glas-)tuinbouwsector. We zijn benieuwd hoe
hoog Plantise daarin staat vanaf 2018!

Als we nu al even vooruit kijken dan komt er een
nieuwe plantenkweker in de top 3 te staan van de
ongeveer 20 opkweekbedrijven in Nederland met
55 hectare kasoppervlakte, verspreid over 7
locaties (2x Bleiswijk, Berkel & Rodenrijs, Naaldwijk, Bergschenhoek, Baarlo en Kessel).
Met een omzet van circa € 75 miljoen krijgt
Plantise ongeveer 15% van de opkweekmarkt in
handen en is en markleider op het gebied van
de biologische opkweek. Totaal genomen heeft
Plantise zo’n 200 medewerkers in vaste dienst en
in drukke periodes nog eens rond de 400 flexibele
krachten, nationaal en internationaal.

Plantise directie
Het nieuwe directieteam staat inmiddels op
de foto!
Van links naar rechts: Jos Stoit (VDL), Fred van
Hezel (GG), Ilone Ammerlaan (LA), John
Ammerlaan (LA), Bert van der Lugt (VDL) en Hans
Grootscholten (GG).
VDL: Van der Lugt / GG: Grow Group / LA: Leo Ammerlaan

Plantise trots
Onder deze fusie liggen zakelijke overwegingen als schaalgrootte, kostenbesparingen, markt- en prijsontwikkelingen,
kennisdeling en internationalisatie.
Verder is men internationaal betrokken bij de
opkweek van 90 hectare verspreid over zo’n 25
bedrijven. De buitenlandse omzet komt bijvoorbeeld uit landen als Mexico en Hongarije.
Projecten in de USA, India, Australië en China zijn
in ontwikkeling. Dat is alles bij elkaar nogal wat!

Tegelijk hebben we nagedacht over de gezamenlijke identiteit en de eigenheid van Plantise. Wie
zijn we straks en waar staan we voor?
•

•

•
•

Wij leggen graag verantwoording af over
onze producten, service, kwaliteit, onze rol als
ondernemers en over onze processen binnen
de hele keten.
Wij stellen prijs op integere persoonlijke
relaties, gemotiveerde werknemers/partners
en de menselijke maat bij besluitvorming.
Openheid en transparantie zijn een 2e natuur
in ons handelen en denken
Opkweken is ons kernvak, met inzet van onze
vakbekwame mensen, innovatieve producten,
gevoel voor topservice aan klanten én met de
laatste kennis van professionele opkweek in
moderne kassen.

Onze kernwaarden

Eerste uiting!

Vanuit visie en missie komen de volgende
kernwaarden in onze cultuur, professie en ons
aanbod centraal te staan: accountability,
beheersing, relatiegerichtheid, consistentie,
transparantie, innovatie en duurzaamheid.

Dit paneel is onze eerste uiting en staat bij het
World Horti Centre in Naaldwijk.
Het nieuwe Plantise logo wordt overigens begin
2018 onthuld.

Reageren?
Vragen en constructieve opmerkingen zijn van harte welkom! Bel of stuur een email naar Jos Stoit,
Plantise fusiedirecteur. Tel: + 31 (0)10 503 30 30 / Email: j.stoit@vanderlugt.com

