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'Hans Anders Retail Group' krijgt nieuwe naam
en zet verder in op internationale groei
‘Toekomstbestendige, value-for-money oogzorg voor iedereen’

Het bedrijf achter de optiekketens Hans Anders, eyes + more en Direkt Optik heet vanaf

morgen ‘nexeye’. Hiertoe is besloten om de internationale groeiambities van de groep en de

onderlinge samenwerking tussen de labels op het gebied van digitalisering en innovatie kracht

bij te zetten.

Ook heeft de groep twee nieuwe bestuurders benoemd: Op 1 juni wordt Frank Holtman bij

nexeye commercieel eindverantwoordelijk voor de keten eyes + more. Sinds 2016 was hij Head

of Selling bij C&A Nederland. Boukje Taphoorn, Chief Marketing Officer/ Chief Customer

Officer bij Bol.com, treedt toe als lid van de Board van nexeye.

De nieuwe naam en logo van (voorheen) de Hans Anders Retail Group.

Tegelijk met de lancering van de nieuwe groepsnaam heeft de directie haar internationale

groeidoelstellingeng gedefinieerd. Door middel van -onder meer- investeringen in

digitalisering, omnichannel-innovaties, productontwikkeling, inkoop en ESG-beleid, kunnen de

huidige en eventuele toekomstige labels op het nexeye-platform profiteren van de bundeling

van krachten en versneld groeien. Zo maakt nexeye ook in de toekomst in meerdere landen in

Europa goede, betaalbare oogzorg voor iedereen beschikbaar.

Groei, digitalisering en innovatie

Ondanks COVID is het aantal winkels van nexeye in de afgelopen drie jaar bijna verdubbeld van

370 naar 720 en is het bedrijf inmiddels actief in vijf Europese markten (Nederland, België,

Duitsland, Oostenrijk en Zweden).
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eyes + more, de optiekketen die eind 2018 werd overgenomen door de Hans Anders Retail

Group, is in 5 jaar met meer dan 100 winkels gegroeid.

Ook door vergaande investeringen in digitalisering en innovatie is de optiekgroep in de

afgelopen jaren sterk gegroeid. Bij de verschillende labels is flink geïnnoveerd in het online

oriëntatie- en aankoop-proces en is een hybride afsprakenmodel geimplementeerd. Ook zijn er

grote slagen gemaakt in digitalisering en de integratie van logistieke processen in de gehele

keten. Hierdoor heeft nexeye binnen de optieksector een leidende rol in ‘omnichannel retail’.

De ambitie voor de toekomst is erop gericht deze leidende positie verder uit te bouwen.

Volgens Bart van den Nieuwenhof, CEO van nexeye, is dit het moment om door te

pakken: “Door onder één gezamenlijke vlag, nexeye, maximaal samen te werken en kennis en

middelen met elkaar te delen, willen we onze huidige en toekomstige labels versneld laten

doorgroeien en waarde creëren voor al onze stakeholders. Ik ben ervan overtuigd dat dit gaat

lukken, zeker nu we ons verder hebben versterkt met Frank Holtman als commercieel

directeur voor eyes + more en Boukje Taphoorn als lid van de Board, die veel kennis

meebrengt voor nexeye over branding en digitalisering”.
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Bart van den Nieuwenhof, CEO van nexeye

Over nexeye (en haar labels)

Nexeye is een platform van retailbedrijven dat op dit moment bestaat uit drie value-for-money

optiekmerken die actief zijn in vijf Europese landen.

Hans Anders werd veertig jaar geleden opgericht en is met 407 vestigingen actief in

Nederland en België met oog- en hoorzorg. In 2021 won de keten dankzij een succesvolle

omnichannelstrategie de ‘Shopping Award’.
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OVER HANS ANDERS

Hans Anders Retail Group 
The Hans Anders Retail Group is one of the fastest-growing value-for-money concerns in optics and hearing
care in Europe for some time, with 705 stores in the Netherlands, Belgium, Germany, Austria and Sweden. The
group features three retail brands – Hans Anders, eyes + more and Direkt Optik.

Hans Anders is one of the most well-known retailers and volume-based market leader with 403 stores in the
Netherlands and Belgium. Hans Anders makes high-quality eye and hearing care affordable to all. 

eyes + more, part of the Hans Anders Retail Group since 2018, currently has 266 stores in Germany, Austria,
the Netherlands and Belgium and is among the fastest growing companies in the eyewear industry. The eyewear
chain, with complete prices for fashion eyewear, was founded in 2005 in the Netherlands. 

Direkt Optik is represented by 36 stores across Sweden. The optician chain is appreciated for its service,
knowledge and unique offers.

Value-for-money

The popular and growing value-for-money market segment distinguishes itself by reaching the optimal
combination of value and price. The Hans Anders Retail Group responds with smart retail entrepreneurship;
continued value increase for the best pricing in the market at all times. The mission of the group is to make good
sight and hearing accessible to all. The Hans Anders Retail Group distinguishes itself from its competition and is
a retail market leader. Always growing in an agile and resilient way, even going against dominant retail trends.

The Hans Anders Retail Group was acquired by British investor 3i in January 2017. In 2019, eyes + more was
added to the group.

eyes + more is met 280 vestigingen actief in Duitsland, Oostenrijk, Nederland en België, richt

zich op betaalbare, modische oogzorg en is de snelst groeiende optiekketen in Europa.

Direkt Optik heeft 37 winkels in Zweden. In totaal werken bij nexeye en de labels meer dan

4.000 medewerkers (headcount).

Hans Anders
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