Zwaagdijk, 2 november, 2021

Hajir Hajji volgt Sander van der Laan op als CEO van Action
De Board van Action kondigt vandaag aan dat Sander van der Laan de rol en
verantwoordelijkheden van CEO zal overdragen aan zijn opvolger Hajir Hajji, op dit
moment Commercieel Directeur en lid van de Directie. Deze overdracht markeert de
volgende fase van ontwikkeling van Action, waarin toewijding aan klanten en de
aanhoudende significante groei samen gaan met de verdere implementatie van Action’s
digitale en duurzaamheidstrategie.
Sander van der Laan (53) startte bij Action als CEO in 2015. Onder zijn leiding is Action
gegroeid van €2 miljard omzet en 655 winkels in 6 landen naar meer dan €5 miljard omzet
en 1869 winkels in 9 landen op dit moment. Sander heeft op succesvolle wijze de strategie
van Action uitgevoerd, ook tijdens de uitdagende Covid-19 periode waarin Action en alle
medewerkers uitzonderlijke veerkracht hebben laten zien.
Simon Borrows, Voorzitter van de Board van Action en CEO van 3i Group: “Namens de
Board ben ik Sander zeer erkentelijk en wil ik hem dan ook bedanken voor de manier waarop
hij met succes het bedrijf heeft geleid. Action heeft haar sterke groei weten door te zetten
ondanks de onzekerheden die de pandemie teweegbracht. Sander heeft een cruciale rol
gespeeld in de sterke performance van het bedrijf en in het op koers houden van het
business plan. Hij is een gedreven en betrokken collega en ik wil Sander bedanken voor zijn
leiderschap en wens hem het allerbeste toe.”
Sander van der Laan: “Het was een groot genoegen om zo’n geweldig bedrijf en team te
mogen leiden. De passie en gedrevenheid van onze medewerkers was een bron van
inspiratie voor mij. Toen ik bij Action begon was mijn taak heel duidelijk: de basis van Action
als de snelst groeiende non-food discounter in Europe verder versterken en het leiderschap
van het bedrijf voorbereiden op de toekomst. Binnenkort zullen we onze 2000e winkel
openen en ik denk dat het nu het juiste moment is voor Hajir om het van mij over te nemen.
Hajir is Action. Haar prestaties binnen het bedrijf zijn ongeëvenaard. En ze is de juiste
professional om het team en onze operatie te gaan leiden in de volgende fase van groei en
ontwikkeling. Ik wil Simon en alle andere leden van de Board, mijn collega’s in de directie en
al onze medewerkers die van Action zo’n geweldig bedrijf maken, bedanken voor hun
ongelofelijke support gedurende mijn 6 jaar aan het hoofd van Action.”
Hajir Hajji: door de gelederen van Action
Hajir Hajji (41) startte bij Action 24 jaar geleden als winkelmedewerker, toen 17 jaar oud.
Door de jaren heen heeft zij zich op succesvolle wijze door de gelederen van de organisatie
heen ontwikkeld in diverse management rollen. Hajir was 7 jaar Director Store Operations,
verantwoordelijk voor sales en de internationale operaties van Action, waaronder het steeds
openen van nieuwe winkels en verdere uitbreiding naar nieuwe markten. De afgelopen drie
jaar werkte Hajir als Commercieel Directeur, waar zij onder andere verantwoordelijk was
voor wereldwijde inkoop, marketing, e-commerce en voor duurzaamheid. Hajir is lid van de
directie sinds 2011.
De Board is verheugd dat Hajir Sander opvolgt. Simon Borrows: “Hajir is de natuurlijke
opvolgster van Sander. Zij is een belangrijke schakel in het DNA van Action. Action is klaar

voor de volgende fase van haar groei-agenda met een toenemende focus op digitale en
duurzame groei, twee onderdelen waar Hajir op dit moment verantwoordelijk voor is. Hajir
heeft enorme retailervaring en is een zeer ervaren en sterke leider. Als pleitbezorger van de
Action-waarden en -cultuur, brengt zij zowel continuïteit als nieuw elan voor de volgende
fase van Action’s groei. Ik kijk ernaar uit om samen met haar te werken en wens haar veel
succes in haar nieuwe rol.”
Hajir Hajji: “Action is een geweldig bedrijf met een sterke formule en een unieke cultuur. Nu
we weer een volgende fase van groei en ontwikkeling ingaan, wil ik voortbouwen op onze
prestaties uit het verleden en met onze 65.000 toegewijde medewerkers en onze partners de
kansen van de toekomst gaan verkennen. Ik wil Sander bedanken voor zijn bijdrage aan het
bedrijf gedurende zijn tijd als CEO, voor onze samenwerking en voor zijn hulp mij voor te
bereiden op mijn nieuwe rol. En ik wil de Board bedanken voor hun vertrouwen in mij en het
gehele Action team.”
Hajir is per 1 januari 2022 formeel CEO van Action waarbij Sander aanblijft tot eind maart
2022 voor een soepele overdracht. De benoeming van Hajir is onder voorbehoud van advies
van de ondernemingsraad van Action.
Over Action
Action is de snelst groeiende non-food discounter in Europa en biedt een steeds wisselend
aanbod van ca. 6000 producten in bijna 1900 winkels aan meer dan 11 miljoen klanten per
week. Daarnaast bezoeken wekelijks nog eens 8 miljoen consumenten de website van
Action.com. Action heeft meer dan 65.000 mensen in dienst in 9 landen - met meer dan 130
verschillende nationaliteiten. Naast ons voortdurend verrassende assortiment voor de
laagste prijzen, blijven we onze producten voortdurend verbeteren op het gebied van
kwaliteit en duurzaamheid. Het bedrijf heeft goed weten reageren op de uitdagingen van de
pandemie en ligt op schema om haar groeiplannen voor 2021 en daarna in alle markten
waar te maken. De belofte van Action: Kleine prijzen. Grote glimlach.
Website: www.action.com

