
Bart van den Nieuwenhof nieuwe CEO van
Hans Anders

Bart van den Nieuwenhof wordt per 1 oktober 2018 CEO van de Hans Anders

Groep, retailketen voor brillen, contactlenzen en hoortoestellen. Hij zal de CEO

rol overnemen van Remco Boerefijn, die heeft besloten na 4 jaar te vertrekken bij

Hans Anders.

Bart van den Nieuwenhof heeft ruime leidinggevende ervaring bij internationaal groeiende

retailketens. Meest recent was hij CEO van LaPlace (2012 2018) en International Sales

Director bij Hunkemöller (2008 2012).

Marc van Gelder, voorzitter van de raad van commissarissen: “Onder Remco’s leiding is vier jaar

op rij een mooie groei gerealiseerd van de omzet, van de operationele winstgevendheid, van de

marktaandelen en van de klanttevredenheid. We bedanken Remco voor zijn inzet en voor de

mooie resultaten van de afgelopen jaren.



OVER HANS ANDERS

De Hans Anders Groep, gevestigd te Gorinchem, is sinds 1982 leverancier van kwaliteitsbrillen en contactlenzen.
Sinds 1999 levert Hans Anders ook hoorzorg. De Hans Anders Groep heeft op dit moment 428 vestigingen in
Nederland, België en Frankrijk en Zweden (Direkt Optik). In totaal heeft de groep bijna 1400 medewerkers.

We hebben samen met Remco gekeken naar de groeiambities die we met Hans Anders hebben

voor de komende jaren en de manier waarop die het beste kunnen geworden gerealiseerd.

Hierbij hebben we gezamenlijk geconstateerd dat deze nieuwe fase ook ander leiderschap nodig

heeft. Remco heeft vervolgens besloten te vertrekken bij Hans Anders, maar zal eerst zorgen

voor een goede overdracht aan Bart.”

“Ik heb de afgelopen 4 jaar met ongelooflijk veel plezier gewerkt bij Hans
Anders. We hebben geïnvesteerd in bestaande en nieuwe winkels, in onze
servicebeleving, in omni channel en in een aanscherping van de
merkpositionering. We mogen samen heel trots zijn op de resultaten die dit
voor onze klanten heeft opgeleverd in Nederland, België en Zweden. Graag
bedank ik alle collega’s, onze commissarissen en het team van 3i voor de
plezierige samenwerking. Ik wens Bart veel succes en heb er het volste
vertrouwen dat Hans Anders de mooie groei zal doorzetten onder zijn leiding.”
— Remco Boerefijn

De Hans Anders Groep, gevestigd te Gorinchem, is één van de grootste retailketens voor brillen,

contactlenzen en hoortoestellen in Nederland, België en Zweden. De organisatie heeft 420

winkels, rond 1400 medewerkers en realiseerde een omzet van €204 miljoen in 2017.
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Noot voor de pers (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Stefan Simons, tel: 06

203 00796 / stefan.simons@cffcommunications.nl

https://www.hansanders.nl/
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