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PERSBERICHT 

 

Accell Group breidt Raad van Bestuur uit met Chief 

Supply Chain Officer 
 
Heerenveen, 6 februari 2015 – Accell Group N.V. maakt bekend dat de Raad van 

Commissarissen voornemens is Jeroen Both te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur als 

Chief Supply Chain Officer (CSCO). Hij zal daarmee binnen de Raad van Bestuur de specifieke 

verantwoordelijkheid krijgen voor inkoop, planning en logistiek. 
 

René Takens, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Accell Group: “We zijn verheugd dat 

Jeroen Both ons team komt versterken. In de afgelopen jaren is Accell Group zowel autonoom als 

door vele overnames sterk gegroeid. We hebben in het afgelopen jaar op verschillende fronten de 

aansturing van de organisatie versterkt om de schaalvoordelen die onze groep als geheel biedt beter 

te benutten en de bedrijfsprocessen slimmer en efficiënter in te richten. De benoeming van Jeroen 

Both past hier naadloos in. Hij zal specifiek verantwoordelijk worden voor het verder integreren en 

optimaliseren van de supply chain, waarmee we onze leidende posities binnen de fietsen en 

fietsonderdelen & accessoires markten in de komende jaren verder kunnen versterken.”     

 

Jeroen Both: “Ik ben blij dat ik de Raad van Bestuur van Accell Group kan versterken en hoop met 

mijn kennis en ervaring bij te dragen aan het verder optimaliseren van de supply chain bij Accell 

Group.” 

 

Jeroen Both (1964) is na zijn studie in Groningen in 1989 zijn loopbaan begonnen bij British 

American Tobacco waar hij verschillende functies heeft bekleed in supply chain, procurement  en 

productie.  Jeroen  Both heeft een rijke internationale ervaring opgebouwd zowel in West- & Oost 

Europa alsmede in Azië – alwaar hij als directeur supply chain leiding heeft gegeven aan de invoering 

en management van British American Tobacco’s centrale supply organisaties in Moskou en 

Singapore. Op dit moment is hij werkzaam als Directeur Operations - Other Tobacco Products voor de 

regio West Europa.   

 

Direct na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2015 waarin de aandeelhouders 

officieel in kennis worden gesteld van de voorgenomen benoeming is de Raad van Commissarissen 

voornemens hem formeel te benoemen als lid van de Raad van Bestuur. 

 

De Raad van Bestuur zal vanaf dat moment bestaan uit vier leden; René Takens (CEO), Hielke 

Sybesma (CFO), Jeroen Snijders Blok (COO), Jeroen Both (CSCO). 

 

/ / / / / / / 

 

Profiel Accell Group  
Accell Group richt zich internationaal op de midden- en hogere segmenten van de markt voor fietsen 

en fietsonderdelen & -accessoires. De onderneming heeft marktleidende posities in Nederland, België, 

Duitsland, Italië, Frankrijk, Finland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In 

Europa is Accell Group marktleider in fietsen, gemeten in omzet. De bekendste merken van Accell 
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Group zijn Batavus (NL), Sparta (NL), Koga (NL), Loekie (NL), Ghost (DE), Haibike (DE), Winora 

(DE), Raleigh en Diamondback (UK, US, CA), Lapierre (FR), Tunturi (FI), Atala (IT), Redline (US) 

en XLC (internationaal). 

 

Wereldwijd werken er circa 2.800 mensen in achttien landen voor Accell Group en haar 

dochterondernemingen. Accell Group heeft productievestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, 

Hongarije, Turkije en China. De producten van Accell Group vinden hun weg naar meer dan zeventig 

landen. Het hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd in Heerenveen. De aandelen Accell Group 

worden verhandeld op de officiële markt van Euronext Amsterdam en zijn opgenomen in de 

Amsterdam Small Cap Index (AScX). In 2013 realiseerde Accell Group een winstgevende omzet van           

€ 849,0 miljoen.  

 

Voor nadere informatie: 

Accell Group N.V. 

René Takens, voorzitter van de Raad van Bestuur (CEO) tel: (+31) (0)513-638701 

Hielke Sybesma, lid Raad van Bestuur (CFO)   tel: (+31) (0)513-638702 

Website: www.accell-group.com  

 

 


