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Hans Anders Retail Group breidt internationaal
managementteam uit

Gorinchem, 13 december 2019 – Hans Anders versterkt per 1 februari 2019 het

internationale directieteam met de komst van Sanne Oosterhoff als International

Operations Director en Juliette Rook als International Sales Director. Met deze

nieuwe functies investeert de Hans Anders Retail Group duidelijk in de

internationale toekomst van het bedrijf.

 

Sanne Oosterhoff was de afgelopen jaren bij de IJsvogel Retailgroep als COO verantwoordelijk

voor de 180 winkels van marktleider Pets Place, Boerenbond en de dierenklinieken van Vets

Place. Daarvoor heeft hij 10 jaar bij V&D gewerkt, waar hij de laatste jaren als Directeur

Warenhuizen verantwoordelijk was voor de winkeloperatie.

 

Juliette Rook werkte tot voor kort als Country Retail Manager bij het deense Bestseller. Hier

was ze verantwoordelijk was voor de 190 winkels van ONLY and JdY in de Benelux. Voor die tijd

was zij werkzaam bij Hunkemöller in diverse rollen. 

 

Bart van den Nieuwenhof, CEO, over de komst van Sanne en Juliette: “Ik ben erg blij dat deze

beide retail professionals ons team komen versterken. In lijn met de beoogde internationale

groei is dit een mooie aanvulling voor de Hans Anders Retail Group’. 

 

Over Hans Anders:

Hans Anders, opgericht in 1982, is een internationale retailketen in brillen, gehoorapparaten en

contactlenzen. Hans Anders is de marktleider in Nederland en heeft ongeveer 400 winkels in

Nederland en België. In Zweden opereert de groep onder het merk Direkt Optik. Deze week

maakte Hans Anders bekend de formule eyes + more over te nemen, met 170 winkels in

Duitsland, Nederland, België en Oostenrijk. Hans Anders heeft op dit moment meer dan 1.500

mensen in dienst. 

⏲



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.
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Noot voor de pers (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Rian van Koulil, tel: 0183 82 10 42 / r.van.koulil@hansanders.nl
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