
 

 

 

Veghel, 5 oktober 2021 
 
 
 
Beste relatie, 
 
Half augustus hebben we jullie bericht over de uitdagingen in de groothandelsmarkt voor 
levensmiddelen waar wij als Van Hoeckel en Sligro voor staan. In de afgelopen weken hebben we 
keihard gewerkt om deze uitdagingen op alle punten aan te pakken en te zorgen dat we weer terug 
kunnen naar de service die je van ons gewend bent.  
 
De arbeidsmarkt in Nederland staat nog altijd onder grote spanning. Er is veel vraag en maar 
nauwelijks aanbod. In de afgelopen periode hebben we op veel verschillende vlakken initiatieven 
ontplooid en zijn we creatief geweest om op de gewijzigde situatie op de (flex)arbeidsmarkt te 
anticiperen. Het is ons gelukt om, ondanks de zeer uitdagende arbeidsmarkt in Nederland, zowel op 
operationeel gebied (orderverzameling en chauffeurs) als binnen onze customer service (jouw 
klantenteam) nieuwe collega’s aan ons te binden. Deze nieuwe krachten worden momenteel 
ingewerkt en gaan voor jullie aan het werk om weer de service te verlenen die jullie van ons gewend 
zijn.   
 
De fluctuaties in bestellingen, door herstart van horeca, bedrijfsrestaurants en scholen vlakken wat af 
en we kunnen weer langzaamaan vertrouwen op onze voorraad planningssystemen. 
 
Nog altijd creëert de wereldmarkt voor grondstoffen de nodige uitdagingen. Door intensief te werken 
aan het herstel van voorraden, nauw overleg met toeleveranciers en waar mogelijk de inzet van 
alternatieven producten hebben we inmiddels een servicegraad gerealiseerd van 96,5%. Daarmee zijn 
belangrijke stappen gezet en deze zijn ook al merkbaar in de volledigheid van onze leveringen, maar 
dit is nog zeker niet voldoende.  
We zetten de ingezette acties onverminderd voort, om zo spoedig mogelijk weer op het gewenste 
niveau van onze dienstverlening te komen. We verwachten dit eind oktober gerealiseerd te hebben.  
 
Wij danken je voor je begrip en flexibiliteit in deze roerige tijd.  
 
Met vriendelijke groet, 
Sligro Food Group Nederland B.V., 
 
 
 
 
 
Rodney de Haas 
Directeur Van Hoeckel 
 


