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1. Waarom staat u in FRITS?  

„De Bijenkorf is een begrip in Eindhoven. Het is een icoon van deze 

stad. Deze grootste winkel van Eindhoven heeft een lange, rijke 

historie. Ik werd gevraagd om eens plaats te nemen op de bank van 

FRITS. Die uitnodiging neem ik met beide handen aan. Leuk.”

2. Wat gaat er veranderen bij de Bijenkorf?

„We hebben inmiddels twee forse verbouwingen achter de rug, 

en we gaan nog door. Door die verbouwingen krijgt de winkel een 

nieuw elan en is weer helemaal up-to-date. Daarnaast vernieuwen 

wij continu het assortiment. Bovendien halen we alles uit de kast 

om vorm te geven aan meer belevingen in onze winkel. Speciaal en 
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bijzonder: dat is en blijft de kracht van de Bijenkorf.”

3. Wat mist u in de Eindhovense binnenstad?

„In eerste instantie mis ik altijd wat sfeer. Maar als je eenmaal deze 

stad leert kennen, merk je dat Eindhoven veel te bieden heeft. De 

binnenstad heeft op alle terreinen een uitgebreid aanbod in huis. 

Zeker in combinatie met het erfgoed van Philips, dat in ere is her-

steld, is hier sprake van een grootstedelijk karakter. De stad bruist, 

groeit en onderneemt; die energie is overal voelbaar.”

4. In welke stad winkelt u zelf graag?

„Als storemanager van de Bijenkorf loop ik regelmatig even de stad 
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in. Ik voel me hier helemaal thuis en ken inmiddels heel goed de 

weg. Eindhoven is mijn favoriete winkelstad, logisch.”

5. Koopt u veel op internet?

„Ik ben een functionele shopper op internet. Ik ben ervan overtuigd 

dat kopen op internet niet meer is te stoppen. naast onze stenen 

vestigingen, hebben we inmiddels een ijzersterke online-vestiging: 

deBijenkorf.nl. Anderzijds zien we dat klanten in onze fysieke winkel 

steeds meer op zoek zijn naar belevingen.”

6. Wie of wat verdient een groots applaus?

„Mijn persoonlijke applaus gaat naar Eindhoven365. Ik heb veel res-

pect voor de manier waarop ze invulling geven aan de opvallende 

eigenschappen en het bijzondere karakter van deze stad. De juiste 

sfeer en intelligente marketing met beide benen op de grond.”

7. Wat is uw droom?

„De politiek moet stoppen met hun betuttelende bemoeienissen 

met de koopzondagen. Volg de moderne, hedendaagse consument. 

Die shopt naar eigen keuze, inzicht en behoefte al 24/7 op internet. 

Als vierde stad van nederland kunnen we gewoonweg niet achter-

blijven. Stop met ouderwets denken en kijk vooruit.”

8. Heeft u een goede slogan voor Eindhoven?  

„Het onlangs gepresenteerde beeldmerk past heel goed bij de au-

thenticiteit van deze stad. Ik vind het ijzersterk dat er juist geen 

sprake is van een slogan. In combinatie met de juiste evenementen, 

energie en ondernemerschap zorgen wij hier zelf voor het onder-

scheidend vermogen.”

     

9. Waar kijkt u naar uit?

„Ik kijk echt uit naar de komende feestmaanden. Sinds jaar en dag 

kent de Bijenkorf een loyale, enthousiaste werksfeer. Iedereen 

draagt bij aan de juiste inzet en een goede sfeer. Er is volop betrok-

kenheid. Hierdoor is er echt sprake van een bijzondere energie; daar 

kan ik echt van genieten.”

10. Wilt u nog ergens op terugkomen?

„Ja, het valt me op dat er nog altijd bouwprojecten worden opge-

start waarbij sprake is van nieuwe winkelruimten. Waarvoor kijk je 

als gemeente niet eens eerst naar de enorme leegstand? Als je daar 

gezamenlijk de schouders onder zet, kun je veel bereiken.” 


