Persbericht
Ben Fresh heeft de intentie om zijn activiteiten te
centraliseren in Sint-Katelijne-Waver als gevolg van groei
en marktevoluties
Sint-Katelijne-Waver, België, 12 april 2016
Ben Fresh, deel van Greenyard Foods (Euronext Brussel, GRYFO), kondigde vandaag de intentie tot sluiting
aan van de logistieke activiteiten in Oevel. Het plan heeft betrekking op 84 arbeidsplaatsen in de logistieke
afdeling. Het doel is deze activiteiten te centraliseren binnen de logistieke afdeling van Greenyard Foods in
Sint-Katelijne-Waver. Deze intentie is het gevolg van de sterke groei van Ben Fresh binnen een snel
evoluerende groenten- en fruitmarkt.
35 medewerkers van Ben Fresh, actief in administratieve en commerciële functies, zouden tewerkgesteld
worden in Sint-Katelijne-Waver. De netto impact op de tewerkstelling wordt positief ingeschat, dankzij de
voorziene creatie van extra jobs in Sint-Katelijne-Waver.
In de afgelopen jaren kende Ben Fresh, een succesvolle direct-store-delivery specialist van verse producten,
een heel sterke groei. Dit leidde tot toenemende logistieke uitdagingen, zoals een gebrek aan
magazijnoppervlakte. Om verder te kunnen groeien en te beantwoorden aan de evoluties in het Belgische
retaillandschap en de veranderende trends in winkelformules, ging Ben Fresh op zoek naar een oplossing.
Wanneer deze intentie wordt bevestigd, zou dit resulteren in de sluiting van de logistieke activiteiten in Oevel.
Er zou gebruik gemaakt worden van een nieuw logistiek platform, beheerd door de logistieke afdeling van
Greenyard Foods in Sint-Katelijne-Waver. Deze afdeling is gespecialiseerd in het inspelen op de steeds
veranderende technische, logistieke vereisten. Verwacht wordt dat extra arbeidsplaatsen gecreëerd worden,
met op termijn een netto positieve impact op de tewerkstelling.
Deze intentie is gebaseerd op een grondige analyse. Ben Fresh betreurt de gevolgen die het plan kan hebben
voor de betrokken werknemers en engageert zich tot een open en constructieve dialoog. De werknemers die
bij de herstructurering betrokken zijn, worden geholpen bij het vinden van een nieuwe job.
Het plan laat Ben Fresh toe beter tegemoet te komen aan de evoluerende wensen en behoeften van de klant.
Ben Fresh zal gebruik kunnen maken van de geavanceerde faciliteiten van de logistieke afdeling van
Greenyard Foods. Zo kan het op de beste manier aan de bestaande en toekomstige noden en eisen van de
klanten beantwoorden.
Quote van Ben de Pelsmaeker, oprichter en mede-eigenaar van Ben Fresh:
“Verandering is nooit gemakkelijk, maar vaak noodzakelijk. We zijn ervan overtuigd dat dit plan ons toelaat
om de aanhoudende groei van Ben Fresh te ondersteunen, aan de evoluties in het retaillandschap tegemoet
te komen en nieuwe kansen in de markt te benutten”.
Quote van Marleen Vaesen, CEO van Greenyard Foods:
“Dit is een moeilijke maar noodzakelijke aankondiging. We betreuren de gevolgen die dit kan hebben voor de
betrokken medewerkers, maar het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de meest gezonde toekomst
voor Ben Fresh te garanderen en de aanhoudende groei mogelijk te maken.”
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Financiële kalender
- Bekendmaking jaarresultaten van de Groep
- Beschikbaarheid van het jaarverslag
- Q1 tussentijdse verklaring
- Jaarlijkse Algemene Vergadering

7 juni 2016 (nabeurs)
19 juli 2016
30 augustus 2016
16 september 2016

Voor extra informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard Foods:
Marleen Vaesen, CEO
Tel. +32 (0)15/32.42.96
Email: marleen.vaesen@greenyardfoods.com

Over Ben Fresh
Ben Fresh werd in 1992 opgericht door Ben De Pelsmaeker en is een specialist in direct-store-delivery van
groenten & fruit en andere verse producten. Het bedrijf verzorgt eveneens het store management en category
management van franchisees. Ben is de mede-eigenaar, bedrijfsleider en drijvende kracht achter het bedrijf
www.benfresh.be
Over Greenyard Foods
Greenyard Foods (Euronext Brussels: GRYFO) is een globale marktleider in verse en bereide groenten &
fruit, bloemen & planten en substraten. De Groep bedient een klantenbasis die onder andere de belangrijkste
retailers in Europa omvat en biedt efficiënte en duurzame oplossingen voor klanten en leveranciers door
aanbod van superieure producten, marktleidende innovaties, operationele excellence en een uitstekende
dienstverlening.
Onze visie is om mensen helpen gezonder te leven door hen te laten genieten van groenten en fruit op elk
moment, op een makkelijke, snelle en aangename manier, met respect voor de natuur.
De Groep telt ongeveer 8.200 werknemers en is actief in 25 landen wereldwijd. De Groep beschouwt haar
werknemers en de relaties met haar belangrijkste klanten en leveranciers als haar belangrijkste activa die
haar in staat stellen een omzet van ongeveer 4 miljard op jaarbasis te realiseren.
www.greenyardfoods.com
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