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MKB trots op Bakkerij Gorthuis & CTS Group 

 
MKB Haarlemmermeer-Schiphol is trots op Brood Bakkerij Gorthuis uit Hoofddorp en CTS Group uit Nieuw-
Vennep, aldus MKB Haarlemmermeer-Schiphol voorzitter Paul Kok! Beide bedrijven hebben de finale 
bereikt van de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland (OVNH) 2013-2014 te houden op 7 mei aanstaande 
in de Philharmonie te Haarlem. Daarmee behoren de toonaangevende bedrijven in hun categorie MKB-klein 
(Gorthuis) en MKB-groot (CTS) tot de laatste 10 genomineerden verkozen uit ruim 250 bedrijven uit Noord-
Holland.  
 
Beide bedrijven strijden niet alleen mee voor de juryprijs binnen hun categorie maar ook voor de 
publieksprijs waarvoor iedereen kan stemmen via www.ovnh.nl. Gorthuis is zo slim geweest om een laptop 
in de winkel te plaatsen waarmee iedere klant kan stemmen op de warme bakker. Uiteraard kan dit ook 
vanaf huis via de eigen computer. In 2012 wist -eveneens een Haarlemmermeers bedrijf- Uitvaartverzorger 
Dunweg  tot ieders verrassing er met de publieksprijs vandoor te gaan. 
 
Brood Banketbakkerij Gorthuis is een familiebedrijf wat nu door de 4e generatie wordt gerund, maakt 
al zijn producten zelf in zijn eigen brood banketbakkerij en gebruikt hiervoor alleen natuurlijke 
grondstoffen, geen broodverbeteraars, e-nummers e.d. dus puur natuur, staat bekend om zijn 
speltbroden, krentenbollen en diverse sloffen (gebak). De onderneming is al tweemaal beste 
cakebakker van Noord Holland geworden en heeft gestreden voor het voor elkaar krijgen bij de 
gemeenteraad dat de bakkers op zondagochtend open mogen. De onderneming bestaat al sinds 1922 
op dezelfde plek als waar het nu gevestigd is op de Kruisweg en is inmiddels uitgegroeid tot een 
moderne bakkerij bekend in heel Haarlemmermeer en zelfs daarbuiten, mensen uit Almere, Utrecht en 
Amsterdam halen hun brood en banket bij Gorthuis. De eigenaren hebben een band met hun 
producten. Vanaf het moment dat de ingrediënten bij Gorthuis binnenkomen totdat ze de winkel 
verlaten, worden ze vertroeteld. Of u nu restaurateur, ondernemer of particulier bent: ze adviseren u 
graag over hoe u de producten het beste kunt bewaren, presenteren en serveren. Zodat de smaken 
volledig tot hun recht komen en u kunt genieten van een (h)eerlijk en prachtig product. 
 

CTS Group (Country Transport Specialist) is specialist in Europese distributie. CTS Group staat voor 
logistiek en transport waarbij persoonlijke service, flexibiliteit en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Vanuit 
de strategische ligging vlakbij Schiphol zorgen ze voor een  compleet pakket: e-fulfilment, orderpicking, 
voorraadbeheer, fijnmazige distributie en  Europese groupage.  

http://www.ovnh.nl/
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CTS Group heeft een oplossing voor alle soorten transport door een persoonlijke en flexibele 
klantbenadering. De support afdelingen van het bedrijf uit Nieuw-Vennep verzorgen aanvullende, service 
verhogende faciliteiten. De organisatie is in alle West - Europese landen vertegenwoordigd middels eigen 
kantoren of dedicated partners. Vanuit het hoofdkantoor in Nieuw-Vennep, tevens grondlegger, wordt 
zorgvuldig gewaakt over het kwaliteitsniveau van het Europese netwerk. Ook  CTS is hard aan het werk om 
via bijvoorbeeld social media stemmen te vergaren voor de publieksprijs.  
 

Met recht terechte finalisten en wij hopen dan ook dat heel Haarlemmermeer eo deze prachtige bedrijven 
steunen middels hun stem en/of aanwezigheid welke mogelijk gemaakt kan worden via www.ovnh.nl !’ sluit 
Kok af.  
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