
Nieuws: Ingrijpende organisatiewijziging bij Free Record 

Shop 

 

Bestuursvoorzitter Hans Breukhoven heeft een reorganisatie 

bekendgemaakt in de top van zowel de Free Record Shop 

Holding als Free Record Shop BV. Per 1 februari aanstaande 

worden wijzigingen van taken en verantwoordelijkheden op 

holdingniveau doorgevoerd in de raad van bestuur en op BV-

niveau in de directie en op de afdelingen verkoop, 

marketing en inkoop. Doel van de veranderingen is ‘nog meer 

synergie binnen Free Record Shop Holding te bereiken en de 

organisatie van Free Record Shop BV verder te versterken’. 

 

Een van de opvallendste wijzigingen betreft Juan da Silva. 

Hij legt zijn functie van inkoopdirecteur neer en wordt 

eindverantwoordelijk directeur voor een nieuwe activiteit, 

de zogenaamde derde lijn van Free Record Shop Holding. 

Hieronder wordt verstaan: het uitbrengen van producties van 

artiesten die besloten hebben zonder platenmaatschappij te 

gaan werken. De huidige salesmanager Steven van 

Nieuwenhuijzen volgt Da Silva op als manager van de 

afdeling inkoop. Rob Baljeu, commercieel manager van 

dochterorganisatie vanLeest, wordt tevens verantwoordelijk 

voor de grote deals op audiogebied binnen de Benelux bij 

Free Record Shop BV. Met deze stap wordt beoogd ‘veel meer 

samenwerking tussen alle dochters te bereiken op 

inkoopgebied’. Bas Aaldijk krijgt binnen de nieuwe 

structuur op Benelux-niveau de verantwoordelijkheid voor de 

inkoop van beeld en games. 

 

De plaats van Juan da Silva in de directie wordt ingevuld 

door twee nieuwe directeuren, die samen met Eric Benjamin 

de directie van Free Record Shop BV gaan vormen. Benjamin 

krijgt naast zijn huidige taken als directeur (verkoop, 

marketing, onroerend goed, franchise) de 

verantwoordelijkheid over de afdeling inkoop; daarnaast is 

hij voorzitter van de directievergadering. Thomas van 

Meenen zal als directeur human resources verantwoordelijk 

zijn voor de afdeling human resources, training, facility 

en de op te zetten servicedesk. Voor de functie van 

financieel directeur, die de directie zal completeren, 

bestaat op dit moment een vacature. De financieel directeur 

zal, naast de administratie en de afdeling interne controle 

verantwoordelijk zijn voor het logistiek centrum. 


