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DEROOSE PLANTS

STILSTAND IS ACHTERUITGANG
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Bedrijf in evolutie
Mijn vader leidt het bedrijf met een
duidelijke visie waarbij innovatie en
creativiteit een belangrijke rol spelen.
Hij hecht ook veel belang aan duurzaam ondernemen. Dat is een uitstekende ‘match’ met het VMS-principe en
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MPS-ABC is niet alleen een hulpmiddel voor het bedrijf maar ook een
manier om ons positief te proʖleren
naar onze klanten, partners en
personeel. Voor een aantal klanten is
het zelfs al een minimale voorwaarde
om te mogen leveren.
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Deze maand laten we VMSbestuurslid Katrijn Deroose
van Deroose Plants aan het
woord. Zij heeft het over haar
persoonlijk engagement voor
VMS en hoe duurzame
bedrijfsvoering op het bedrijf in
de praktijk wordt gebracht.

Deroose Plants is dan ook al 14 jaar lid
van VMS.
Evolutie is een heel belangrijke drive in
ons bedrijf: “stilstand is achteruitgang”! Een belangrijk onderdeel voor
de meeste bedrijven in evolutie is
groei, maar groei in verkoopseenheden
of areaal alleen is geen garantie op
een toekomst voor het bedrijf. Innovaties op gebied van assortiment en
bedrijfsprocessen spelen een steeds
belangrijkere rol in de bedrijfsvoering.
Door de sterke groei in het verleden
was een doorgedreven professionalisealiselisering van het bedrijf aan de orde.. Dit
leidde tot het aanwerven van een
externe directeur die een heel belangrijke rol speelt in het efʖciënter
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van de bedrijfsprocessen.
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Gewasbescherming en energie
Deroose Plants vindt het vanzelfsprekend dat verschillende aspecten van
duurzaamheid hand in hand gaan. In

V Deroose Plants in Shanghai met Anne Deroose en Hugo Messiaen
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duurzame sierteelt is het
omzetten van noodwendigheden
en bedreigingen in kansen ten
bate van het bedrijf, het imago en
de medewerkers.

“

Duurzame sierteelt
Ik hecht enorm veel belang aan een
groene en leefbare wereld voor de
toekomstige generaties en hoop dat
een duurzame sierteeltsector daar
deel van zal uitmaken. Het samenwerken aan die toekomst is een belangrijke, persoonlijke motivatie om deel uit
te maken van het VMS-bestuur. De
input en ervaringen van de andere
bestuursleden spelen een belangrijke
rol in mijn persoonlijke ontwikkeling
g en
kijk op het bedrijfsleven en de siererteeltsector.
Ook binnen het bedrijf kreeg
eg ik al vele
kansen om mij verder te ontplooien.
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nauw betrokken bij de opstart van onze
productieafdeling in China. Al deze
ervaringen probeer ik om te zetten in
een positieve bijdrage aan de bestuursbijeenkomsten.
Samenwerken aan een duurzame
sierteelt is niet alleen een belangrijke
boodschap die uitgedragen wordt door
VMS maar is ook een noodzaak voor
het overleven van onze sector. Globale
veranderingen zorgen voor vele
uitdagingen, denk maar aan snel
veranderende afzetmarkten, het
schaarser worden
den van de resources,
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een jongplantenbedrijf speelt preventie
van ziektes en plagen een belangrijke
rol en gewascontroles en hygiënemaatregelen zijn dan ook ingebakken in de
dagelijkse routine. Waar mogelijk
worden biologische bestrijders ingezet
als preventief of curatief middel. Pas
als laatste redmiddel gaan we chemicaliën inzetten, waarbij we zoveel
mogelijk rekening houden met de
impact op mens en milieu (MPS-mind).
Dit betekent voor ons winst op verschillende domeinen: minder kosten door
minder uitval en bespuitingen, lagere
impact op het milieu en een aangenamere werkomgeving.
Voor een warmekasteelt speelt
energiebesparing uiteraard een
belangrijke rol en deze hebben een
directe positieve impact op milieu en
bedrijfsrendement. Hiervoor zijn niet
altijd de grote middelen aan de orde:
een correcte instelling van de klimaatscomputer en het toepassen van
temperatuursintegratie hebben niet
alleen een positief effect op het gewas
maar ook een direct effect op de
verbruiksfactuur.

Sierteelt&Groenvoorziening 3 • 15 februari 2012

AV

44

GROENE PAGINA’S
GINA’S
BEDRIJFSMATERIAAL
TE KOOP

Tractor MF 375E 4 WA in zeer goede staat
at
ver,
Schudlichters, gatenmaker, slabestuiver,
beregeningspomp en buizen
Weg wegens stopzetting.
GSM 0496/63.15.79

TE KOOP

Warmeluchtblazer met
et schouwa
schouwaansluiting op
mazout, 40000 Kcal, 35000 Kcal
Maratrays 8-gaats, maratrays 7-gaats,
maratrays 9-gaats
Trays 6-gaats naar Deens model voor potten
13 cm
Trays 9-gaats, trays 7-gaats: 5 per laag
Tel. 09/355.84.07
GSM 0497/87.23.94

TE KOOP

Demonteerbare frigokast: ± L 6m B 3m H 3m
Compressor en verdamper, ideaal voor het
bewaren van azalea’s en stekmateriaal
In goede staat
p.o.t.k.
GSM 0497/42.02.22

TE
E KOOP

Gietmolen type Lagaet
Gietm
GSM 049
0497/78.88.63

TE KOOP

Zaaimachine Daros: weinig gebruikt en goed
onderhouden
Verspeenrobot Daros 2002 met 2 grijpers
Vaste plantenkwekerij
Daeze Sam en Caroline
Tel. 09/355.27.04

TE KOOP

Nieuw
4.000 plastiekpotten 17 cm
4.000 plastiekpotten 10,5 cm
14.000 plastiekpotten 13 cm
5000 rozenpotten H 18 cm
900 aardewerk vazen/sierpot 10 cm
400 Besttray 24-gaats
Gebruikt
10.000 Teku VTA 13 cm
800 hydrapot H 19 cm
5000 vierkant zwart 1,5 L / 13x13x12
900 maratrays 10-gaats
900 maratrays 9-gaats
2.200 maratrays 8-gaats

800 maratrays 5-gaats
300 Deense dozen H 20 cm
1 rol noppenfolie H 2,40 m
1000 m2 noppendrain H 2,00 m
Blustoestel voor branderkop
Belichtingsinstallatie: 20 armaturen met
SONT-lampen, 400 W + schakelkast
Monorail haken en buizen
Stroomaggregaat 15 KvA met dieselmotor
Nevelinstallatie met ventielen en hoge
drukpomp Empas 60 bar, 70 L/min met
electromotor 10 pk
Planckaert - Ingelmunster
Tel. 051/48.94.86

TE KOOP

Vrachtwagen Mercedes 814, bj 1988 met
laadbrug, Kast: 4,20 x 2,40 x 2,00 m, schuifgordijnen
Rijenfrees Holder 60 cm
Tel. 03/776.54.63

TE KOOP

Vrachtwagen Scania 94D, 220 pk, 18 ton, 12
jaar, voor 26 CC-containers, km-stand 266.000
Vrachtwagen Atego, 230 pk, 11,990 ton, 13
jaar, voor 20 CC-containers, km-stand 401.000
GSM 0478/30.93.39

