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Accell Group past organisatie Nederland aan 

 

 

Heerenveen, 5 april 2013 – Accell Group N.V. (“Accell Group”) heeft vandaag de voorgenomen 

besluiten tot aanpassing van de organisatie in Nederland besproken met de vakbonden en de 

Centrale Ondernemingsraad (COR). 

 

Gezien de marktontwikkelingen in Nederland is, zoals eerder aangekondigd, onderzocht hoe de 

samenwerking tussen de Nederlandse Accell Group bedrijven verder geïntensiveerd kan worden. Hierbij 

is ook gekeken in hoeverre activiteiten samengevoegd kunnen worden om onder andere de 

capaciteitsbenutting te verbeteren. 

 

Op basis van de uitkomsten is Accell Group voornemens de productie van fietsen voor Batavus 

(Heerenveen) en Sparta (Apeldoorn) samen te voegen in Heerenveen. Bij Juncker Bike Parts zal 

geïnvesteerd worden in een compleet nieuw magazijnsysteem waarbij de hele Juncker organisatie zal 

verhuizen naar de vrij te komen ruimte in Apeldoorn. 

 

Ook de opslag en verzending van service- en garantieonderdelen voor Batavus, Koga en Sparta kan dan 

vanuit het nieuwe onderdelenmagazijn in Apeldoorn plaatsvinden. 

 

Door deze samenvoeging van activiteiten zullen circa 60 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Voor de 

betrokken medewerkers zal zoveel mogelijk een begeleid traject “van werk naar werk” worden 

nagestreefd. Gedwongen ontslagen zijn hierbij helaas niet te vermijden. Daarnaast zal een aantal 

medewerkers op een andere locatie gaan werken. 

 

René Takens, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Accell Group: “De verdere daling van 

de Nederlandse fietsmarkt noodzaakt ons tot een ingrijpender aanpassing van de organisatie in 

Nederland. De samenvoeging van de productie-activiteiten van Batavus en Sparta zorgt ervoor dat we 

weer een acceptabele bezettingsgraad kunnen bereiken. Helaas betekent dit ook dat we van een aantal 

loyale medewerkers afscheid moeten nemen en een beroep doen op de flexibiliteit van de rest van het 

personeel om de veranderingen goed te laten werken. We gaan ervan uit dat we met de voorgenomen 

besluiten een passend antwoord vinden op de uitdagingen van de markt.” 

 

De aanpassing van de Nederlandse organisatie, waar in totaal 595 medewerkers werkzaam zijn, zal 

gefaseerd plaatsvinden in de periode van augustus 2013 tot december 2014. 

 

Aan de COR is advies gevraagd met betrekking tot deze voorgenomen besluiten en uitvoering ervan. Met 

de vakbonden zal overleg gestart worden over een sociaal plan voor de betrokken medewerkers. 

 

De herallocatie van de activiteiten in Nederland zal vanaf 2014 resulteren in structurele 

kostenbesparingen van € 2 tot 3 miljoen op jaarbasis. De eenmalige kosten die middels een voorziening 

ten laste van het resultaat over 2013 zullen worden gebracht, zullen naar verwachting niet hoger zijn dan 
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de besparingen op jaarbasis. 
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Profiel Accell Group  

Accell Group N.V. (“Accell Group”) richt zich internationaal op de midden- en hogere segmenten van de 

markt voor fietsen, fietsonderdelen & -accessoires en fitnessapparatuur. De onderneming heeft 

marktleidende posities in Nederland, België, Duitsland, Italië, Frankrijk, Finland, Turkije, het Verenigd 

Koninkrijk en de Verenigde Staten. In Europa is Accell Group marktleider in fietsen gemeten in omzet. 

De bekendste merken van Accell Group zijn Batavus (NL), Sparta (NL), Koga (NL), Loekie (NL), Ghost 

(Dui), Haibike (Dui), Hercules (Dui), Winora (Dui), Raleigh en Diamondback (VK, VS, Canada), 

Lapierre (Fr), Tunturi (Fin), Atala (IT), Redline (VS), XLC (internationaal).  

 

Wereldwijd werken er 2.776 mensen in achttien landen voor Accell Group en haar 

dochterondernemingen. Accell Group heeft productievestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, 

Hongarije, Turkije en Canada. De producten van Accell Group vinden hun weg naar meer dan zeventig 

landen. Het hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd in Heerenveen. De aandelen Accell Group 

worden verhandeld op de officiële markt van NYSE Euronext te Amsterdam en zijn opgenomen in de 

Amsterdam Small Cap Index (AScX). In 2012 realiseerde Accell Group een winstgevende omzet van € 

772,5 miljoen. 

 

 

Voor nadere informatie: 

Accell Group N.V. 

René Takens, voorzitter van de Raad van Bestuur (CEO) tel: (+31) (0)513-638701 

Hielke Sybesma, lid Raad van Bestuur (CFO)   tel: (+31) (0)513-638702 

Website: www.accell-group.com 


