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Aïda Collette-Sène benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur  
en CEO van Generix Group  

 
Generix Group kondigt de benoeming aan van Aïda Collette-Sène tot Chief Executive Officer en 
Voorzitter van de Raad van Bestuur. Zij volgt Jean-Charles Deconninck op. Deze overdacht maakt deel 
uit van de wijziging van de aandeelhoudersstructuur van de groep en de schrapping van de 
beursnotering als gevolg van het vereenvoudigde overnamebod dat Montefiore Investment, Pléiade 
Investissement en het management van Generix Group via New Gen Holding hebben uitgebracht. Deze 
benoeming gaat in vanaf 1 september 2022. 
 
Met deze benoeming en de wijziging van de kapitaalstructuur bevestigt Generix Group, een wereldwijde 
leverancier van collaboratieve SaaS-oplossingen voor de Supply Chain, industrie en retail ecosystemen, 
opnieuw de ambitie van haar strategisch plan "Boost Together 2025": haar positie als wereldspeler en 
Frans toonaangevend technologiebedrijf bevestigen door haar investeringen in haar Supply Chain Hub 
digitaal platform en haar zakelijke en technologische expertise op te voeren. 
 
"Ik wil Jean-Charles Deconninck en de leden van de Raad van Bestuur bedanken voor hun vertrouwen en 
steun. In de vier jaar dat ik gedelegeerd bestuurder van Generix Group ben geweest, heb ik het 
engagement dat alle medewerkers van onze Group drijft volledig kunnen meten: bedrijven helpen de 
belofte na te komen die ze aan hun klanten hebben gedaan. Dit engagement kreeg een nieuwe impuls in 
november 2021 met de lancering van ons strategisch plan "Boost Together 2025". In mijn nieuwe functie 
zal ik blijven samenwerken met de teams, die over de hele wereld gemobiliseerd zijn, om de groei van het 
bedrijf te stimuleren - zowel organisch als door overnames - zoals uiteengezet in ons strategisch plan", 
aldus Aïda Collette-Sène, CEO van Generix Group. 
 
De opdracht van Aïda Collette-Sène bestaat erin de internationalisering van Generix Group te versnellen 
en de verdere uitbouw van de 3 strategische assen van Boost Together 2025 te verzekeren: 

• De intensivering van de investeringen in het digitale platform Supply Chain Hub om de 
ontplooiing op alle markten van Generix Group te versnellen, 

• Operationele uitmuntendheid ten behoeve van de klantervaring en -tevredenheid in een 
klantgerichte aanpak, 

• Een verbeterd diensten- en adviesaanbod voor de klanten van de groep en een verbeterde go-
to-market om de internationale dekking te vergroten. 
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Over Aïda Collette-Sène 
Aïda Collette-Sène, een Frans-Canadese, begon haar professionele carrière in Canada na het behalen van 
een MBA in "Information and Organization Systems" aan de Universiteit van Laval in Quebec. Na 
verschillende ervaringen bij grote Noord-Amerikaanse adviesbureaus trad zij in 1996 in dienst bij een 
dochteronderneming van CGI, waarna zij in 2007 werd benoemd tot CEO Frankrijk. Ze nam deel aan de 
fusie met LOGICA en bekleedde vervolgens de functie van Senior Vice President tot 2018. In 2018 trad ze 
in dienst bij Generix Group als Managing Director. 
 
Over Generix Group  
Generix Group is een Collaboratieve Supply Chain expert, aanwezig in meer dan 60 landen dankzij haar filialen en netwerk van 
partners. De SaaS-oplossingen worden gebruikt door meer dan 6.000 bedrijven wereldwijd. De 850 medewerkers van de groep 
begeleiden dagelijks klanten zoals Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor en Ferrero in de digitale transformatie van 
hun Supply Chain. 
Het collaboratieve platform, Generix Supply Chain Hub, helpt bedrijven om de belofte die ze aan hun klanten doen, na te komen. 
Het combineert de capaciteit van de uitvoering van fysieke stromen, digitalisatie van informatiestromen, het collaboratief beheer 
van processen en het verbinden van bedrijven met al hun partners in real time. Generix Supply Chain Hub is voor alle spelers 
binnen de Supply Chain: fabrikanten, externe logistieke dienstverleners (3PL/4PL) en retailers. 
Ontdek meer: www.generixgroup.com 

http://www.generixgroup.com/

