
 

Beverwijk, 29 november 2013 

Erkenning voor groeistrategie De Tuinen 

Met een omzetgroei van 34% kan in 2013 niemand om wellness specialist De Tuinen 

heen. Een geweldige prestatie voor een retailer in deze jaren van economische crisis. 

Deze week viel De Tuinen daarom ook twee keer in de prijzen. Op woensdag 

27 november won De Tuinen de award voor Beste Groeibedrijf van Nederland en 

gistermiddag mocht er voor de derde keer op rij een FD Gazelle Award in ontvangst 

genomen worden. ‘Trots!’ zegt Algemeen Directeur Dick de Lange, ‘Op wat wij, en dan 

bedoel ik iedereen die bij of met De Tuinen werkt, de afgelopen jaren hebben 

neergezet. Groeien doen wij bij  

De Tuinen echt samen!’  

De Tuinen valt bij deze awards op als 

retailer. De afgelopen jaren is 

De Tuinen een van de weinige 

retailers die een stabiele groei heeft 

laten zien. ‘Het is fantastisch dat 

De Tuinen erkenning krijgt voor het 

harde werk wat verzet wordt, dit zijn 

echt cadeautjes voor onze 

medewerkers!’ is de reactie van 

Commercieel Directeur 

Colinda Hoegee.  

Voordat Colinda Hoegee en Dick de Lange in 2006 bij De Tuinen aan het roer kwamen, 

had De Tuinen nog geen positieve resultaten geboekt. Ze zijn samen met de 

medewerkers gaan kijken naar de kosten en de processen. Dit zorgde het eerste jaar 

voor een break even resultaat en in 2009 begon de groeicurve steeds steiler omhoog 

te gaan. Dat jaar begon De Tuinen met 71 winkels, vandaag de dag zijn dat 128 

winkels. De ambitie voor het komende jaar is om 30 winkels te openen en over 5 jaar in 

Nederland 250 De Tuinen winkels te hebben. Bij De Tuinen gaat de groei niet alleen om 

kwantitatieve groei, maar vooral ook om kwalitatieve groei en worden alleen winkels 

geopend op A-locaties.  

De Tuinen groeit ook als merk en heeft de laatste jaren laten zien dat ze lef heeft om 

innovatieve producten in de markt te zetten die bijdragen aan de wellness van de 

klanten. Ook intern laat De Tuinen groei zien en is er ruimte voor talent om door te 

groeien. Daarnaast is de trainingsacademie verder ontwikkeld en de medewerkers 

leren om ‘gastvrouw’ in eigen winkel te zijn. ‘Onze gastvrouwen en -mannen zorgen 

ervoor dat iedereen die de winkel binnenkomt zich welkom voelt. Er is een duidelijk 

aanspreekpunt in de winkel waar iedereen terecht kan voor persoonlijk advies.’ aldus 

Dick de Lange.  



 

De High Growth Awards: 

De High Growth Awards werden dit jaar voor de zevende keer georganiseerd door het 

onafhankelijke ondernemersplatform Port4Growth. Deze prijsuitreiking is een erkenning 

voor de uitzonderlijke prestaties van de groeiondernemers. Per regio werd een winnaar 

aangewezen en uit deze regionale winnaars werd De Tuinen door een onafhankelijke 

jury als landelijke overall winnaar gekozen. Deze jury kijkt vooral naar de kwaliteit van 

de gerealiseerde groei. Verder moeten de genomineerden minimaal drie jaar 

achtereen substantiële groei hebben gerealiseerd. Om in deze tijd een genomineerde 

te zijn, is dus al een hele prestatie. 

FD Gazelle Awards: 

Tijdens de 10e editie van de FD Gazelle Awards mocht De Tuinen voor de 3e keer 

achtereen een Gazelle Award in ontvangst nemen. Bedrijven die in aanmerking komen 

voor een Gazelle dienen financieel gezond te zijn, hebben een omzetgroei van 

minstens 20% over de afgelopen drie jaar en hebben geen verliezen geleden. Ook dit 

jaar behoort De Tuinen tot de selecte club bedrijven die het de afgelopen jaren 

ondanks de crisis erg goed doen. In Nederland waren dit jaar maar 395 bedrijven die 

een FD Gazelle Award ontvingen. 

 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met De Tuinen B.V. 
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