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OPRAH WINFREY EN WEIGHT WATCHERS BUNDELEN HUN KRACHTEN IN EEN GRENSVERLEGGENDE 

PARTNERSHIP 

 

NEW YORK, NY (19 oktober 2015) – Oprah Winfrey en Weight Watchers International gaan samen een 

grensverleggende partnerschap aan om mensen over de hele wereld te inspireren een gezondere en 

meer bevredigend leven te leven. Winfrey was geboeid door het bewezen WW programma in 

combinatie met de nieuwe initiatieven om de missie van het bedrijf uit te breiden en prioriteit te geven 

aan algemene gezondheid en welzijn. Als onderdeel van deze langetermijn samenwerking zal Winfrey 

een substantiële investering in het bedrijf doen en ook toetreden tot de board of directors, waar ze haar 

inzicht in toekomstige producten en programma’s inbrengt. 

 

‘Weight Watchers gaf mij de handvaten om te starten met de blijvende verandering waar ik en zo velen 

van ons die met hun gewicht worstelen naar uit hebben gekeken”: zei Oprah Winfrey. ‘mijn geloof in het 

programma is zo groot dat ik besloot om in het bedrijf te investeren en partner te worden in haar 

evolutie.’  

We verbreden ons doel van enkel focussen op gewichtsverlies naar mensen helpen om een gezonder, 

blijer leven te leiden,” zei Jim Chambers, President en CEO, Weight Watchers International Inc. “Tijdens 

onze gesprekken werd duidelijk dat er enorme paralellen zijn tussen Oprah’s bedoelingen en onze missie. 

We geloven dat haar opmerkelijke talent om mensen te bereiken en te inspireren om zich volledig te 

ontwikkelen fantastisch aansluit bij onze sterke community, onze fantastische coaches en onze bewezen 

aanpak”.    

 

Winfrey’s rollen bij Weight Watchers houden het volgende in: 

 Lid – Winfrey volgt ons programma en zal gaandeweg eerlijk haar ervaringen en mening delen 

 

 Bestuurslid en adviseur – Winfrey brengt inzicht en strategie op vlak van 

programmaontwikkeling en uitvoering die niet alleen gebaseerd zijn op haar eigen ervaringen als 

lid, maar ook op haar talent om mensen te bereiken en te inspireren om het beste uit zichzelf te 

halen. 

 



 
 
 
 
 
  

 

 Eigenaar – Winfrey zal nieuw uitgegeven aandelen kopen die 10% vertegenwoordigen van de 

uitgegeven aandelen en zal opties ontvangen voor een aanvullende 5% van de verwaterde 

aandelen. 

 

“Weight Watchers en Oprah Winfrey vormen een sterke combinatie”, zei Ray Debbane, Voorzitter van de 

Raad van Bestuur, Weight Watchers International, Inc. “Oprah is een natuurtalent als het aankomt op 

connecteren met mensen op een zeer persoonlijk niveau om een inspiratievol leven te leiden”. Deze 

samenwerking zal onze transformatie versnellen en zal onze mogelijkheden om het leven van miljoenen 

mensen te beïnvloeden substantieel uitbreiden. 

# # # 

  

Over Weight Watchers 

 

Weight Watchers International, Inc. is de grootste afslankorganisatie ter wereld met een netwerk van 

filialen in 30 landen. In België vond de eerste Weight Watchers meeting plaats in 1975. Weight Watchers 

wil de relatie van zijn leden met voeding weer normaliseren. Daarom houdt het elke week meer dan 40 

000 bijeenkomsten wereldwijd. Leden krijgen er ondersteuning vanuit de groep en leren er gezonde 

eetgewoonten, het belang van beweging en hoe hun gedrag aan te passen. Daarnaast biedt Weight 

Watchers ook innovatieve producten en diensten aan via het web en via apps, waarmee het een van de 

belangrijkste organisaties is op vlak van digitale afslankproducten. Weight Watchers biedt een breed 

gamma producten, publicaties en programma’s aan voor al wie zijn of haar gewicht onder controle wil 

houden of verliezen. 

Voor meer informatie over Weight Watchers kunt u terecht op www.weightwatchers.nl. 

 

 


