
Nieuws: Nieuwe structuur Warner Music Benelux bekend 

 

De in maart aangekondigde reorganisaties bij Warner Music 

Benelux zijn bijna voltooid. De nieuwe organisatiestructuur 

gaat per 1 juni aanstaande in. 

 

De volgende personen zullen vanaf 1 juni niet meer in dienst 

zijn bij Warner Music: 

• Albert Slendebroek – managing-director 

• Kees de Wildt – finance director Benelux 

• Diny van Draanen – assistant finance director 

• Menno Timmerman – A&R-manager 

• Julie Vrij – assistant traffic en control/assistant promo 

department 

• Manon Bos – retailcoördinator 

• Jeffrey de Graaff – productmanager tv-marketing 

 

In België zijn de volgende mensen vertrokken: 

• Erik Vink – general manager 

• Peter Soetewey – special marketingdirector 

• Christian Graux – sales representative 

• Inge Rouvroy – reception 

• Greet dHooge – product & A&R national artists 

• Bea de Roeck – marketing assistant 

 

Eric Lahey, marketingmanager België, heeft in januari zijn 

ontslag ingediend om, per 1 juni, een nieuwe functie te 

aanvaarden bij het bedrijf Seven. 

 

Daarnaast is een regeling getroffen met alle artiesten, zowel 

in België als in Nederland. 

 

“Warner gaat werken met een structuur die het in deze vorm nog 

niet eerder heeft gekend”, aldus Albert Slendebroek in een 

door Warner verstuurd persbericht. “De leiding in de Benelux 

zal worden overgenomen door een team: Joop Steur wordt finance 

director Benelux en zal de verantwoordelijkheid krijgen voor 

alle financiële zaken en operations in de Benelux. Eric 

Stellwag wordt general manager Benelux en krijgt de 

verantwoordelijkheid voor sales, new media en special 

marketing. Stellwag zal Warner Music bij Phononet en de NVPI 

vertegenwoordigen. Martin Jessurun zal general manager Benelux 

worden met de verantwoordelijkheid voor het marketingbeleid in 

de Benelux. Olivier Meyvaert, nu nog productmanager in België, 

wordt marketingmanager België en rapporteert aan Jessurun. 

Michel Guillet en Els Depoortere assisteren hem als 

respectievelijk salesmanager en general assistant. Ik ben zeer 

blij dat ook de mensen in Londen snel begrepen dat deze 

oplossing misschien onconventioneel is, maar dat Joop, Martin 

https://www.wernerbros.biz/werk/nieuws-reorganisatie-warner-music-benelux-einde-nationale-stal-muziek-en-beeld/


en Eric een sterk team vormen en de beste garantie bieden voor 

de continuïteit van de Warner Music Benelux-activiteiten. Ik 

heb er alle vertrouwen in en vind het fijn dat wij een interne 

oplossing hebben gevonden. Verder wens ik iedereen toe dat ze 

snel weer een baan vinden, van hun pensioen genieten of een 

deal maken met een andere platenmaatschappij, dan kan ik mij 

vanaf 1 juni rustig concentreren op het vinden van een nieuwe 

uitdaging.” 


