
Nieuws: Aantjes verlaat Indies; Van Berkel vervangt hem 

 

Rein Aantjes vertrekt per 1 februari als algemeen directeur 

bij Indies Home Entertainment en vestigt zich vanaf die datum 

als zelfstandig managementconsultant. Marcel van Berkel heeft 

bij de distributeur de rol van algemeen directeur op zich 

genomen. 

 

Jeroen Soer, financieel directeur bij Indies, zegt ‘in goed 

overleg met Aantjes’ tot deze beslissing gekomen te zijn. 

Aantjes noemt in een toelichting persoonlijke motieven als 

reden om bij Indies op te stappen. “Ik ga in Rotterdam wonen 

en de afstand Rotterdam-Hilversum is écht niet te doen.” 

Gevraagd of hij in de slechts 16 maanden dat hij aan het hoofd 

van Indies stond zijn doelstellingen heeft kunnen behalen, 

antwoordt Aantjes: “Ik had Indies nog wat steviger op de kaart 

willen zetten. Wel is er nu sprake van een goed sales- en 

marketingapparaat en daar had ik graag iets langer van willen 

genieten.” Per 1 februari start hij zijn eigen bedrijf RAMC 

(Rein Aantjes Management Concultancy). “Naast interim-

management en de implementatie van veranderingsprocessen, zal 

ik onder die naam eigenaren van ondernemingen uit het MKB 

adviseren en begeleiden bij zaken die hen als ondernemer privé 

bezighouden. Ook ga ik organisaties doorlichten op sales- en 

marketingprocessen, waarbij in kom met voorstellen voor de 

optimalisatie daarvan en op verzoek de eventuele noodzakelijke 

veranderingen doorvoer.” 

 

Soer geeft aan dat Marcel van Berkel, die al in december bij 

Indies begonnen is, nu de functie van algemeen directeur van 

Aantjes gaat overnemen. Van Berkel was tot juli 2005 managing 

director bij Universal Pictures en komt bij zijn nieuwe 

werkgever deels met bekende titels in aanraking. Indies sloot 

immers in april een twee jaar durende sublicentieovereenkomst, 

waarin de major de sell-thru-distributierechten voor een 

aantal Universal-titels exclusief toekent aan Indies. 

De opdracht van Van Berkel, zegt Soer desgevraagd, is om de 

vorig jaar ingezette koers te blijven volgen. Hij omschrijft 

die koers als: ‘Wij willen de beste distributeur van Nederland 

worden’. Het sluiten van meerdere deals zoals die met 

Universal is daarbij een van de speerpunten. 
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