
 

 
31 december 2015 

 

Beste collega’s,  

 

Nadat ik jullie vorige week heb moeten laten weten dat V&D en La Place uitstel van betaling hadden 

gekregen, moet ik jullie nu melden dat vandaag de uitstel van betaling is omgezet in een faillissement. Maar 

dat betekent niet het einde van V&D en La Place. Samen met de curatoren en met jullie wil ik strijden voor 

een zo goed mogelijke doorstart met zoveel mogelijk mensen.  

 

Voor een succesvolle doorstart van V&D en La Place is het belangrijk dat we met z’n allen de schouders 

eronder blijven zetten. De winkels, de restaurants, het DC en de service centers blijven voorlopig volop in 

bedrijf. Dat is nodig om de kansen op een snelle doorstart van V&D en La Place zo groot mogelijk te maken. 

Natuurlijk zal iedereen voor zijn of haar werk ook in de komende periode worden betaald. Het UWV neemt 

de salarisbetaling over.  

 

Het is dus belangrijk dat we ons allemaal blijven inzetten voor onze klanten en collega’s, hoe moeilijk dat in 

deze tijd ook is. Want hoe beter onze winkels, restaurants, DC en service centers kunnen blijven ‘draaien’ 

des te groter is de kans op een nieuwe toekomst.  

 

We begrijpen heel goed dat we jullie met het nieuws van vandaag opnieuw hebben laten schrikken en dat 

jullie veel vragen hebben. Een aantal daarvan wordt mogelijk al beantwoord in de bijgevoegde Q&A. Mocht je 

vragen hebben die hierin niet worden behandeld, of vragen van individuele aard, bespreek die dan met je 

leidinggevende.  

 

Zodra de curatoren meer nieuws te melden hebben, zullen jullie hierover worden geïnformeerd.  

 

Met steun en inzet van iedereen, in de winkels, de restaurants, het DC en de service centers, vechten we 

samen voor een nieuwe toekomst voor V&D en La Place! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

John van der Ent 

CEO V&D Group 

 

Bijlage : Uitgebreide Q&A voor medewerkers.  
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