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Andreas Lapp ontvangt Orde van Verdienste van Baden-Württemberg 

 

Geëngageerd ondernemer wordt geëerd  
 

  
Minister-President Winfried Kretschmann overhandigde Andreas Lapp de Orde van Verdienste van 

Baden-Württemberg. Foto: Ministerie 

 

Stuttgart, 05 juli 2018 

 

Een grote eer voor Andreas Lapp: eind april ontving de CEO van LAPP uit handen van Minister-

President van Baden-Württemberg Winfried Kretschmann de Orde van Verdienste van Baden-

Württemberg. 

 

De onderscheiding voor Andreas Lapp onderschreef de Minister-President met de volgende woorden: 

“Al lang zet Andreas Lapp met zijn firma internationale industrienormen en zet hij de toon in de 

kabeltechnologie. De toenemende digitalisering vormt een uitdaging om meer naar de toekomst te 

kijken en nieuwe vereisten te herkennen en het hoofd te bieden. De heer Lapp en zijn bedrijf zijn wat 

betreft deze uitdaging zeer innovatief bezig. Ze verbinden met hun producten niet alleen de wereld, 

maar ook de mens.”  
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De Minister-President benadrukte ook, dat Andreas Lapp sinds vele jaren ook bruggenbouwer voor 

culturele diplomatie is: als honorair consul voor de Republiek India voor Baden-Württemberg en 

Rheinland-Pfalz heeft hij talloze culturele en economische projecten op touw gezet en zodoende 

talrijke verbindingen tussen de deelstaten en culturen tot stand gebracht. Dat Baden-Württemberg in 

2015 een partnerschap met de deelstaat Maharashtra in India aangegaan is, is ook zijn verdienste. 

Het is goed, aldus nog Kretschmann, steeds weer te ervaren dat economisch succes op mondiaal 

niveau samen kan vallen met een bijzonder engagement voor de eigen werknemers. Enkel indien die 

beide componenten samenvloeien, laten bedrijven en hun werknemers hun economische betekenis 

toenemen.  
 

Andreas Lapp: “De Orde van Verdienste is een grote eer – niet alleen voor mij, maar voor alle LAPP-

medewerkers. Hij onderstreept het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen. Want zonder 

vertrouwen van onze klanten en het engagement van onze medewerkers konden we niet zo succesvol 

zijn.“ 

 

De Orde van Verdienste is de hoogste onderscheiding in Baden-Württemberg. Hij wordt door de 

Minister-President uitgereikt voor uitstekende verdiensten voor Baden-Württemberg, vooral op 

politiek, sociaal, cultureel en economisch gebied. De uitreiking van de Orde van Verdienste vindt in de 

regel een keer per jaar in het kader van feestelijkheden plaats.  
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Perscontact 

Dr. Markus Müller     Irmgard Nille 

Tel: +49(0)711/7838-5170    Tel.: +49(0)711/7838–2490 

Gsm: +49(0)172/1022713    Gsm: +49(0)160/97346822 

markus.j.mueller@lappgroup.com   irmgard.nille@in-press.de 

 

U.I. Lapp GmbH 

Schulze-Delitzsch-Straße 25 
D-70565 Stuttgart 

 

 

Verdere informatie vindt u hier: www.lappkabel.de/presse  

 

 

Over LAPP: 

LAPP, met het hoofdkantoor in Stuttgart, is een leidende aanbieder van geïntegreerde 

systeemoplossingen en merkproducten op het gebied van kabel- en verbindingstechnologie. 

In het portfolio van het bedrijf staan hoogflexibele kabels, industriële connectoren, 

klantspecifieke oplossingen, automatiseringstechniek en Robotica oplossingen voor de 

intelligente fabriek van morgen en technische onderdelen. LAPP’s kernmarkt is de machine- 

en installatiebouw. Andere belangrijke afzetmarkten zijn de levensmiddelenindustrie, de 

energiesector en mobiliteit. 

Het bedrijf werd in 1959 opgericht en is tot op de dag vandaag voor de volle 100 procent een 

familiebedrijf. In het boekjaar 2016/17 behaalde het een geconsolideerde omzet van 1.027 

miljoen euro. Lapp stelt wereldwijd ongeveer 3.770 werknemers te werk, beschikt over 17 

productiestandplaatsen en rond de 40 verkoopkantoren en werkt samen met ongeveer 100 

internationale vertegenwoordigers. 
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