
Persbericht 
 Beverwijk, 26 mei 2011 

 
 

                 

 
De verwachtingen van de klant veranderen steeds meer en op het gebied van 
deskundigheid en servicegerichtheid hebben ze hoge verwachtingen. Om hier 
aan te kunnen blijven voldoen leidt De Tuinen haar medewerkers goed op. 
Om hier nog meer stimulans aan te geven heeft De Tuinen haar eigen 
talentenjacht “Star of the Year”. 
 
De Tuinen is één van de snelstgroeiende ketens van dit moment. Afgelopen   
20 april opende De Tuinen haar 100e winkel! En er zijn nog steeds ambities om 
door te groeien, nummer 101 zit er alweer aan te komen. Het is daarom van 
belang om alle medewerkers zo goed mogelijk op te leiden. Sinds 2007 heeft De 
Tuinen een eigen trainingsacademie waar winkelmedewerkers getraind worden 
op kennis en vaardigheden die van belang zijn om de klant van een goede service 
te voorzien en daarmee De Tuinen tot een succesvolle organisatie maken.  
 
De Tuinen is zich bewust van de belangrijke rol die onze winkelmedewerkers 
vervullen voor de organisatie, tenslotte zijn medewerkers de spil van iedere 
organisatie. Om de medewerkers eens echt in het zonnetje te zetten en om  
talenten in de organisatie te ontdekken heeft De Tuinen haar eigen 
talentenjacht “Star of the Year”. 
 
De nominaties voor Star of the Year zijn in januari bekend gemaakt en daarna is 
de competitie daadwerkelijk losgebarsten. De kansmakers moesten verschillende 
ronden doorlopen, met mysteryshoppers, onverwachte rollenspellen etc. Hieruit 
zijn de finalisten geselecteerd die woensdag 18 mei mochten deelnemen aan de 
grote finale in NH-Hotelles Utrecht. Aan de vooravond van deze dag waren de 
finalisten al aanwezig in Utrecht om te dineren en daarna in het hotel te 
overnachten om de volgende dag uitgeslapen aan de start te verschijnen.  
 
Na een dag vol spanning en twaalf zinderende opdrachten waarin de finalisten 
hun kennis en talenten hebben kunnen tonen werden dinsdagavond door 
Algemeen Directeur Dick de Lange en Commercieel Directeur Colinda Hoegee de 
winnaars bekend gemaakt! 
 
In de categorie Beste Filiaalmanager 2011: 
Carola Anssems, De Tuinen Vlissingen 
 
In de categorie Beste assistent filiaalmanager 2011: 
Carmen de Zeeuw, De Tuinen Arnhem Centrum  
 
 
In de categorie Beste verkoopster 2011: 
Diny Verhaert, De Tuinen Breda 

De sterren van De Tuinen! 



 
Colinda: ‘Alle sterren hebben enorm veel productkennis en zijn echte aanwinsten 
voor ons bedrijf!’ 
 
Dit najaar zullen de winnaars afreizen naar New York en Londen voor een door 
De Tuinen volledig verzorgde reis met partner. In New York zal er onder andere 
een bezoek worden gebracht aan de fabriek van NBTY, het moederbedrijf van De 
Tuinen. In Londen bezoeken onze winnaars diverse ketens van NBTY Europe. 
 
Dick en Colinda loofden nog een prijs uit aan een van de finalisten, de 
kandidaten kregen de opdracht om aan te geven wat zij zouden doen wanneer ze 
een dag in de schoenen stonden van Dick de Lange. ‘Enorm leuk om alle ideeën 
te horen van medewerkers die het bedrijf van een heel andere kant bekijken! Dit 
is één van de opdrachten die ons ook weer een andere visie geeft.’, aldus Dick 
de Lange.  
De winnaar, Lonneke Kerkenaar, van De Tuinen Zeist mag binnenkort een dag 
met Dick de Lange meelopen en een aantal ideeën in gang zetten. 
 
Wij wensen de winnaars veel plezier in London of New York en kijken alweer uit 
naar “Star of the year 2012”! 
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