PERSBERICHT
Henk Coppens nieuwe algemeen directeur
VDL Bus & Coach bv
Met ingang van 15 maart 2017 is Henk Coppens aangesteld als nieuwe algemeen directeur
VDL Bus & Coach bv. Hij volgt Rémi Henkemans op die zich, in zijn hoedanigheid als
adjunct-directeur VDL Groep, volledig gaat toeleggen op een nieuwe portefeuille.
Henk Coppens is sinds 2015 actief als operationeel directeur voor de divisie Bussen binnen
VDL Groep. Samen met Marcel Jacobs, de huidige commercieel directeur van VDL Bus &
Coach, heeft hij de commerciële taken van Rémi Henkemans overgenomen.
Henk Coppens
Na 30 jaar ervaring in diverse executive CEO-posities bij Philips Lighting (professionele verlichting
en LED-divisie) en Ducatt (speciaal glas voor zonnepanelen) is Henk Coppens (57 jaar) 2 jaar
geleden aangesteld als operationeel directeur (COO) van de divisie Bussen van VDL Groep.
In deze positie heeft hij in nauwe samenwerking met alle onderdelen van de busdivisie een
verbeterprogramma ingevoerd.
Belangrijkste focusgebieden zijn hierbij kwaliteit, keten-management, innovatie en marketing &
sales. Belangrijk onderdeel hierbij was een significante investering in opleiding en coaching van
ruim 200 medewerkers in het projectmatig verbeteren.
Ook in de nieuwe functie als algemeen directeur zal Henk sturing blijven geven aan deze
verbeterprogramma’s.
VDL Bus & Coach
De kernactiviteiten van VDL Bus & Coach bestaan uit de ontwikkeling, productie, verkoop en
aftersales-service van een breed pakket bussen, touringcars en chassismodules, de om- of
uitbouw van mini- en midibussen en de in- en verkoop van gebruikte bussen. VDL Bus & Coach
bestaat uit meerdere werkmaatschappijen die gezamenlijk actief zijn op de wereldmarkt. De
productie vindt plaats in Nederland en België. Hoog in het vaandel van VDL Bus & Coach staan
kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, het milieu, een laag brandstofverbruik, comfort en lage
onderhoudskosten. De verkoop van de VDL Bus & Coach producten vindt plaats door middel van
een wereldwijd netwerk van eigen vestigingen, importeurs en agenten in meer dan 30 landen.
Daardoor kunnen vervoersoplossingen op maat worden aangeboden. Voor aftersales-service en
onderhoud kan de klant rekenen op een vlekkeloos en snel ingrijpen door medewerkers van één
van de vele servicepunten. Een zeer omvangrijk distributienetwerk zorgt ervoor dat
reserveonderdelen en busgerelateerde artikelen zo snel mogelijk op de plaats van bestemming
geleverd worden. VDL Bus & Coach is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste
busproducenten in Europa.

VDL Groep
VDL Bus & Coach is onderdeel van VDL Groep. VDL Groep, met het hoofdkantoor in Eindhoven,
is een internationale industriële onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie en
verkoop van halffabricaten, bussen en overige eindproducten en de assemblage van
personenauto’s. Sinds de oprichting in 1953 is dit familiebedrijf uitgegroeid tot een onderneming
met 90 werkmaatschappijen, verspreid over 19 landen, met bijna 15.000 medewerkers en een
jaaromzet van 3,2 miljard euro in 2016. De kracht van VDL Groep zit in de onderlinge
samenwerking tussen de bedrijven.
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