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‘Uitgangspunt van het businessconcept van Tuincentr um Leurs in Venlo is dat ‘klanten nieuwe 
klanten werven’, niet alleen op basis van een breed  en gevarieerd assortiment, maar óók door 
de organisatie van activiteiten en door deel uit te  maken van de regio. Vanuit dat uitgangspunt 
worden leidinggevenden en medewerkers gestuurd, get raind, ontwikkeld en weten ze exact wat 
er van hen wordt verwacht. Dat legt het bedrijf gee n windeieren en daarom wint Tuincentrum 
Leurs de Human Capital Award 2012’, aldus juryvoorz itter Peter Cras, algemeen directeur van 
het organiserende Kenniscentrum Handel.  
 
De koppeling van bedrijfsdoelstellingen aan het inzetten en ontwikkelen van medewerkers vormt de 
basis voor de toekenning van de Human Capital Award handel (HCA). Het motto van Tuincentrum 
Leurs (heb plezier en doe het eens anders) wordt in alle geledingen van het bedrijf toegepast en niet 
in de laatste plaats bij de werving en binding van de medewerkers. 
 
De bekendmaking van de winnaar vond plaats tijdens het ‘Human Capital Event’ vandaag in Burgers’ 
Zoo. Meer dan 500 medewerkers uit bedrijven in de retail en groothandel waren daarbij aanwezig. 
Behalve Tuincentrum Leurs in Venlo waren ook Harense Smid in Schijndel en HEMA Rosmalen 
genomineerd voor de HCA. 
 
De jury van de HCA bestaat uit de winnaars van de afgelopen twee jaar (Nijhof Baarn in 2010 en Piet 
Zoomers Wilp in 2011), Henk Gianotten (expert in de sector Handel) en Theo Heintjes (directeur 
WEB-taken bij Kenniscentrum Handel). Peter Cras is voorzitter. 
 
 
Ber Raemaekers (ANWB Helmond) ‘Beste Praktijkopleid er handel 2012’ 
 
Ber Raemaekers van ANWB Helmond werd door de bezoek ers (vakgenoten) van het evenement 
uitgeroepen tot ‘Beste Praktijkopleider handel 2012 ’. 
 
Praktijkopleiders zijn medewerkers van bedrijven die binnen het bedrijf verantwoordelijk zijn voor de 
(praktijk)opleiding en -begeleiding van (aanstaande) medewerkers voor de sector. In de sector handel 
maken 51.000 praktijkopleiders mogelijk dat jaarlijks 41.000 (vooral) jonge mensen die een mbo-
opleiding handel volgen, het praktijkdeel van hun opleiding kunnen doen. 
 
Maikel Verbogt (HEMA Tilburg) won de ‘populariteitsprijs beste praktijkopleider’. Hij genereerde via de 
website www.humancapitalaward.nl de meeste aandacht voor zijn nominatie en tegelijk voor het 
belang van het opleiden op de werkvloer waarin praktijkopleiders een belangrijke rol hebben. 
 
De andere genomineerden voor de titel ‘Beste Praktijkopleider handel 2012’ waren: Angela van Veen 
(Kwantum Assen), Maikel Verbogt (HEMA Tilburg) en Mandy Vredevoort (Toys XL Hengelo). 
 
____ 
Noot voor de redactie: 
 
Vanaf dinsdagmorgen 9 uur is het via de link  http://www.kch.nl/persroom mogelijk om enkele hoge resolutiefoto’s 
van de uitreiking te downloaden. Deze foto’s zijn vrij te gebruiken voor publicaties onder vermelding van de naam 
van de fotograaf (Rien Hokken). 
 
Voor inlichtingen en vragen kunt u contact opnemen met Kenniscentrum Handel, Peter Kool, communicatie-
adviseur (tel. 0318 - 698 470). E-mail: p.kool@kch.nl. 

 

 


