NOOT voor de redactie: het verschil tussen Blokker en Blokker Holding is in het kader van dit bericht zeer relevant. Wij
vragen u met klem dit verschil duidelijk aan te geven om feitelijke onjuistheden in de berichtgeving op voorhand te
voorkomen. Hartelijk dank voor uw medewerking.
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DIRECTIEWISSELING BLOKKER B.V.
Amsterdam, 22 augustus 2017. Rob Heesen, algemeen directeur van Blokker B.V. (Blokker Nederland), zal
per direct terugtreden als algemeen directeur. Zijn functie wordt overgenomen door Casper Meijer, CEO van
Blokker Holding. Meijer zal de rol van algemeen directeur Blokker B.V. naast zijn rol als CEO van het
moederconcern vervullen.
Met de op 16 mei jl. aangekondigde strategiewijziging van Blokker Holding, zal Blokker B.V. als zelfstandige
onderneming worden voortgezet. Dit stelt de Blokkerdirectie voor een nieuwe opdracht bovenop de huidige
reorganisatie, de winkelsluitingen en de landelijke uitrol van De Nieuwste Blokker-winkels. Deze
ontwikkelingen leggen een zware druk op de hele Blokkerorganisatie. Heesen heeft in dit kader zijn besluit om
af te treden vanuit bedrijfsbelang genomen. Heesen blijft beschikbaar voor het concern.
Casper Meijer, CEO van Blokker Holding:
“Wij respecteren Robs besluit. Blokker bevindt zich op een kantelpunt. De organisatie is onder Robs leiding in
hoog tempo gemoderniseerd. Als we de prestaties van De Nieuwste Blokker-winkels en de online activiteiten
isoleren, dan zien we een sterke en kansrijke winkelformule die op waardering kan rekenen van onze trouwe en
nieuwe klanten. Er staat een goede basis, maar er is nog veel te doen. We zitten midden in een reorganisatie
waarbij we nog een groot aantal winkels sluiten. Daarnaast vragen inkoop, verkoop, bevoorrading en
commercie bij Blokker en de verzelfstandiging van de holding nog veel aandacht. Ik pak de handschoen op om
samen met de Blokkerdirectie, Nextail en alle Blokkermedewerkers het oer-Hollandse Blokkermerk relevant en
bestendig een nieuw decennium in te brengen. Ik dank Rob voor zijn inzet, tomeloze energie en de uitrol van De
Nieuwste Blokker. De Raad van Bestuur waardeert zijn bereidheid om beschikbaar te blijven voor Blokker
Holding”.
Rob Heesen, algemeen directeur van Blokker B.V.:
“De afgelopen jaren waren moeilijke jaren door de grote veranderingen die doorgevoerd zijn en de impact die
dit heeft gehad op ons bedrijf en onze medewerkers. Ik ben er trots op hoe we met elkaar in hoog tempo
Blokker hebben weten te moderniseren. Wij hebben belangrijke keuzes gemaakt en wijzigingen doorgevoerd om
de winkels eigentijds te maken. Zo is inmiddels meer dan twee derde van de eigen winkels omgebouwd naar De
Nieuwste Blokker. Diverse herstructureringen hebben ervoor gezorgd dat de kosten aanzienlijk zijn gedaald . We
zitten op het goede pad richting herstel en ik ben trots op het team van medewerkers dat in staat is de
vernieuwing voort te zetten. Ik wens Casper veel succes in zijn nieuwe functie”.
Casper Meijer heeft de volledige steun van de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen om de nieuwe
dubbelfunctie te gaan vervullen. De ondernemingsraad heeft inmiddels positief geadviseerd over zijn
benoeming. De ontvlechting van Blokker Holding en het verkoopproces van de overige winkelformules van het
concern verlopen volgens plan. Meijer zal als CEO van Blokker Holding leiding blijven geven aan dit proces.
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Over Blokker B.V.:
Blokker is toonaangevend in van je huis ‘een thuis’ maken. Het is dé omnichannel winkel die altijd dichtbij is
met relevante en verrassende producten. Met een fijnmazig netwerk van winkels, een webshop blokker.nl,
ruim 6.500 medewerkers en een breed assortiment, brengt Blokker onderscheidende merken en vernieuwende
producten van kwaliteit tegen een goede prijs. Blokker biedt producten uit de categorieën Eten & Tafelen,
Koken & Bakken, Schoonmaak & Huishoud, Opbergen & Organiseren, Wassen & Strijken, Elektrische
Apparaten, Baden & Slapen, Inspireren & Verrassen, Spelen & Beleven en Wonen & Sfeermaken. Daarnaast
biedt Blokker altijd vernieuwende en seizoengebonden producten.
Directie Blokker B.V. per 22 augustus 2017: Casper Meijer (algemeen directeur), Jacqueline Bongartz-Dorrepaal
(financieel directeur), Wim Braafhart (directeur Categorie Management), Corné Mulders (directeur
Winkeloperatie) Odile Bocxe (directeur P&O), Koen van Doorn (directeur Supply Chain).
Over Blokker Holding:
Blokker Holding is een retailbedrijf op het gebied van huishoud en speelgoed. Blokker Holding heeft op dit
moment 6 winkelformules met ruim 1.900 winkels in acht landen en telt circa 18.500 medewerkers. Op 16 mei
jl. heeft Blokker Holding een besluit aangekondigd om zich volledig te richten op Blokker in Nederland en België
en vijf andere formules van het bedrijf te verkopen. Winkelketen Marskramer gaat daarbij door als
franchiseformule en groothandelsorganisatie. Leen Bakker is onlangs verkocht aan Gilde Equity Management.
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