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Persbericht
Rob Schuurman benoemd tot CCO Nedap N.V.
Nederland, Groenlo, 9 december 2021, 18:15 uur
Nedap N.V. maakt bekend dat de heer Rob Schuurman (1969) per 1 januari 2022 zal worden benoemd tot Chief
Commercial Officer (CCO) van de vennootschap. Deze benoeming past in Nedap’s strategie gericht op het
vergroten van de commerciële slagkracht van de organisatie. De raad van commissarissen van Nedap N.V. is
voornemens om de heer Rob Schuurman aansluitend op de kennisgeving aan de algemene vergadering van 12
april 2022 tot statutair directeur te benoemen. Vanaf dat moment zal de statutaire directie van Nedap naast de
heer Rob Schuurman bestaan uit de heer Ruben Wegman (CEO) en mevrouw Daniëlle van der Sluijs (CFO).
Sinds zijn indiensttreding bij Nedap in 2004 heeft Rob verschillende marktgroepen binnen Nedap geleid. De
afgelopen jaren heeft hij als lid van de management board gewerkt aan het versterken van de commerciële
organisatie en processen binnen de organisatie. Voorafgaand aan zijn dienstbetrekking bij Nedap is Rob
werkzaam geweest bij Start People Uitzendbureau als regiodirecteur. Rob is afgestudeerd aan de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen als elektrotechnisch ingenieur.
De heer Fokko van der Zee, lid van de management board, heeft bekendgemaakt zijn loopbaan buiten Nedap
voort te willen zetten. Dit gecombineerd met de benoeming van de heer Rob Schuurman tot CCO, is aanleiding
om de management board per 1 januari 2022 op te heffen.
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