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Beste,

Detailhandel Nederland heeft een nieuwe start gemaakt. Met een nieuwe voorzitter (Harry Bruijniks), 

een nieuwe directeur (Hester Duursema) en een nieuwe locatie (Malietoren in Den Haag).

Bij deze vernieuwingsslag past ook een nieuwe opzet van de Detaillist.

Tweemaandelijks ontvangt u van ons de Detaillist gevuld met ontwikkelingen, vraagstukken die de 

detailhandel raken en onze insteek als Detailhandel Nederland.

Wat vinden we, waarom vinden we dat, wat ondernemen we om tot een goed resultaat te komen?

Dat kunt u lezen in De Detaillist.

Natuurlijk vindt u informatie over onze vertrouwde beleidsdomeinen. Er is tevens een sectie 

toegevoegd: ‘Van de leden’. Detailhandel Nederland vertegenwoordigt een hele diverse achterban. 

Graag geven we u een inkijkje in belangrijke ontwikkelingen en nieuws items die spelen in specifieke 

sectoren.

Ikzelf kom ook aan “bod”! Sinds half februari ben ik directeur van Detailhandel Nederland. Aan de 

hand van een aantal vragen geef ik mijn visie op de detailhandel en hoe we als Detailhandel 

Nederland een relevante bijdrage kunnen leveren voor de hele

branche.

Ik wens u veel leesplezier. We horen graag uw feedback. Heeft u

suggesties? Die zijn altijd welkom en het best te mailen naar

info@detailhandel.nl

Hester Duursema
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Detailhandel Nederland behartigt de collectieve sociale en economische belangen van de winkeliers. Het doel is

om het perfecte klimaat te creëren waarbinnen winkeliers optimaal kunnen ondernemen. Door de samenwerking

in Detailhandel Nederland kunnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) en grootwinkelbedrijf (GWB) gezamenlijk

met één standpunt naar buiten treden. Dit versterkt de belangenbehartiging van de detailhandel bij de

Nederlandse en Europese overheid.

Detailhandel Nederland is een samenwerkingsverband van CBL, NWR en RND. 
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