
Nieuws: Kris Serrien benoemd tot marketingdirector WHV Nordic 

 

Kris Serrien gaat per 1 mei als marketingdirector van Warner 

Home Video Nordic aan de slag. Serrien startte zijn carrière 

bij Warner Home Video Benelux in 1994 als marketingdirector. 

Momenteel is hij director marketing & business development. 

Vanuit zijn standplaats in Stockholm zal hij de 

marketingactiviteiten van WHV leiden voor Zweden, Noorwegen, 

Denemarken en Finland. In zijn nieuwe functie rapporteert hij 

aan Lars Hakansson, managing-director WHV Nordic. 

 

“Ik heb eerder bij Ruud (Lamers, managing-director WHV 

Benelux) aangegeven dat, áls er iets internationaals zou 

gebeuren, ik zou willen bezien of het haalbaar was voor mij”, 

vertelt Serrien aan Muziek en Beeld. “Dit aanbod kwam half 

januari op mijn pad en de laatste weken heb ik bekeken hoe het 

viel in te plannen. Deze week heb ik de beslissing genomen om 

het te doen.” Serrien verwacht de organisatie te gaan 

verstevigen. “De omvang is te vergelijken met de Benelux. In 

de Nordic-landen wonen 24 miljoen mensen, in de Benelux 26 

miljoen. Het is een degelijke markt. De som van de vier landen 

bij elkaar maakt dat ze meer opbrengen dan wanneer ze 

afzonderlijk zouden opereren. Wanneer ze bij elkaar worden 

gevoegd, valt er meer te rapporteren, meer te communiceren en 

zodoende worden de landen ook meer gehoord.” 

 

In een persbericht meldt Ruud Lamers: “Kris heeft in de loop 

der jaren aan de wieg gestaan van talloze ontwikkelingen 

binnen de Benelux, zoals de uitbouw van het family-

entertainmentproduct en met name de actieve opbouw van de dvd-

markt in het algemeen en die van het Warner-dvd-segment in het 

bijzonder. Niet voor niets heeft hij lange tijd een prominente 

plaats ingenomen binnen de NVPI en de BVF. In de afgelopen 

tien jaar heeft Kris een dominante rol gespeeld in het 

professionaliseren van de benadering van de markt, de 

marketingaanpak en het ontwikkelen van lokaal product.” Dat 

Serrien per 1 mei in Scandinavië aan de slag gaat, wekt bij 

Lamers dubbele gevoelens op: “Aan de ene kant betekent het 

vertrek van Kris een verlies voor de Benelux. Aan de andere 

kant geeft het aan dat Warner Home Video als internationale 

organisatie duidelijk oog heeft voor kwaliteit en in staat is 

om lokaal talent op andere markten in te zetten. Dat maakt de 

organisatie in haar totaal bijzonder krachtig. Ik ben er dan 

ook van overtuigd dat Kris in zijn nieuwe functie een 

belangrijke rol zal spelen in het verder ontwikkelen en 

uitbouwen van de Scandinavische markt.” 

 

Wie de director marketing & business development zal opvolgen 

is nog niet bekend. Serrien: “Daar zijn we momenteel mee 

bezig. Ik had binnen WHV meerdere rollen en we kijken nu welke 

personen die gaan opvangen.” 


