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Familiebedrijf Agristo mikt op toekomst

AARDAPPELVERWERKEND BEDRIJF VIERT MET NIEUWE HUISSTIJL
INFO

Agristo, we love potatoes

Sinds 1986 is Agristo uitgegroeid tot een wereldspeler
in de ontwikkeling en productie van diepgevroren
aardappelproducten. Het bedrijf heeft naast de
hoofdzetel in Harelbeke ook vestigingen in Nazareth,
Wielsbeke en het Nederlandse Tilburg. Er is ook een
kantoor in het Verenigd Koninkrijk. 
Agristo is een familiebedrijf. Momenteel heeft de
tweede generatie de leiding. Agristo groeide van 140
werknemers in 2009 naar ruim 500 op vandaag. Daar
komen binnenkort nog heel wat bij, met de
gloednieuwe site in Wielsbeke. 
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PROFICIAT30 jaarAGRISTOHARELBEKE

Dit jaar mag aardappelverwerkend bedrijf
Agristo 30 kaarsjes uitblazen. Wat startte als
een klein familiebedrijf, groeide in enkele
decennia uit tot een groeiende onderneming
met vestigingen in binnen- en buitenland.
Met de blik naar de toekomst gericht en
concrete uitbreidingsplannen kiest Agristo
voor schaalvergroting. 

In 1986 werd Agristo opgericht door Antoon Wallays en
Luc Raes. Intussen is ook de tweede generatie actief in het
bedrijf. Zij hebben zich eerst volledig ingewerkt en zijn
dan naar leidinggevende functies doorgestroomd. Dat
Agristo een familiebedrijf is, voel je echt. “Het menselijke
kapitaal is heel belangrijk. Daarom willen we dat onze
werknemers zich goed voelen in hun job en dat we hen
heel wat mogelijkheden kunnen bieden”, vertelt HR di-
rector Hannelore Raes. 
Al dertig jaar lang zet Agristo kwaliteit voorop. Ze zijn
wereldspeler op vlak van ontwikkeling en productie van
diepgevroren aardappelproducten. Ook flexibiliteit en in-
novatie streeft het bedrijf na. Agristo heeft heel wat erva -
ring, deskundigheid en kennis in huis. Dat wil het opti-
maal gebruiken voor nieuwe stappen in het verhaal. “Wij
blijven dan ook niet alleen in België, ook in het buitenland
zijn we heel actief. ”

450.000 ton
Het kloppende hart van Agristo ligt in Harelbeke. In 2001
was er de overname van een fabriek in het Nederlandse
Tilburg en in 2011 kwam ook de vestiging in Nazareth er-
bij. Daarnaast is er een kantoor in het Verenigd
Koninkrijk en volgt binnenkort een gloednieuwe opera-
tionele site in Wielsbeke. 
Agristo is een aardappelverwerkend bedrijf. “Vroeger
waren er vooral frietjes, nu zijn er ook andere aardappel-
producten zoals kroketjes of gratins en zo meer. We zijn
dus niet alleen qua schaal gegroeid, ook ons aanbod is
veel ruimer geworden”, aldus Hannelore Raes. “In 1988
hadden we een output van 20.000 ton per jaar, intussen is
dat meer dan 450.000 ton per jaar geworden. Die cijfers
spreken boekdelen en tonen perfect aan dat Agristo een
stevige groei doormaakte doorheen de jaren. ”

Fris, nieuw logo
Die mooie groei en positieve vooruitzichten vertaalde
Agristo onlangs in een nieuwe huisstijl. De kenmerkende

kleuren geel en bruin werden behouden, maar dan in een
hedendaags jasje. “Na dertig jaar was dat geen overbodige
luxe. Via een communicatiebureau en onze interne werk-
groep zijn we tot een nieuw logo gekomen. Het vorige dek-
te de lading niet meer. Er zijn niet enkel de frietjes meer,
we hebben ook andere aardappelproducten in ons aanbod.
Dat wilden we duidelijk maken naar de buitenwereld toe.
We hebben gekozen voor een zachtgeel en aardebruin, wat
meteen linkt naar onze kernproducten. De heldere stijl
trokken we ook door naar onze nieuwe beelden en onze
website. Zo krijgt een klant, bezoeker of werknemer
meteen de juiste look and feel mee”, legt marketing and
communication manager Anneke Vanfleteren uit. 
De baseline van Agristo is ‘we love potatoes’. “Ook dat is
de perfecte samenvatting van wat we doen. Aardappelen
vormen onze basis, dus die zetten we graag in de kijker.
Daarnaast is ook de ‘we’ heel belangrijk. We werken met
heel wat werknemers en de teamgeest staat op nummer
één. We werken allemaal met hetzelfde doel. Ook daar
merk je weer de kernwaarden van het familiebedrijf. ”

Jubileumfeest
De werknemers worden eind dit jaar uitgenodigd op een
jubileumfeest. “Elk jaar is er traditioneel een kerstfeest in
elk van de filialen. Voor het jubileumfeest hebben we
gezocht naar een centrale locatie zodat we iedereen van
alle vestigingen samen kunnen ontvangen. Ook onze 
Engelstalige collega’s zullen erbij zijn. Bij het 25-jarige
bestaan deden we dat ook, een heel geslaagd evenement. ”
Agristo wil haar werknemers graag in de bloemetjes
zetten. Het feest is daar de ideale gelegenheid voor. “Zon-
der hen zouden we niet staan waar we vandaag staan”, be-
nadrukt Hannelore Raes. 

Nieuwe vacatures
Agristo kijkt ook vooruit naar de toekomst. In Wielsbeke
wordt een compleet nieuwe site gebouwd. Daar zullen
vooral productie en logistiek gecentraliseerd worden.
“Omdat we nieuwe werkgelegenheid creëren, zijn we op
zoek naar extra werkkrachten. Vooral mensen met tech-
nische profielen kunnen we een job aanbieden. 
We hebben onder meer vacatures voor ploegleiders, 
operatoren, logistieke functies... Omdat het bedrijf altijd
in productie is, zijn we ook op zoek naar mensen voor 
de nachtploegen. ”
Door de uitbreiding zullen er ook vacatures zijn voor 
bedienden en kaderleden. Alle jobs en aanbiedingen
staan gebundeld op jobs.agristo.com. ”
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