
Nieuws: A.i.-manager bij FMB, maar ‘Piers en Dahmen nog in 

dienst’ 

 

Bij Foreign Media Books (FMB) in Amsterdam is een ad-

interimmanager gestart, die de taken van uitgeefdirecteur 

Sandra Piers waarneemt. Het betreft Henk Nutbey (54), die 

eerder zelf een uitgeverij bezat en in de afgelopen jaren als 

interim-manager bij verschillende bedrijven in de mediasector 

heeft gewerkt. ‘Een van zijn taken is om samen met het team 

van FMB een profiel op te stellen voor een nieuwe 

uitgeefdirecteur’, aldus een officiële verklaring. Dit 

impliceert dat Piers en FMB niet uit het conflict gaan komen 

dat tussen de twee partijen is ontstaan. FMG-ceo Patrick 

Kalverboer gaf dit vorige week al tegenover Muziek en Beeld 

aan. “Piers heeft aangegeven weg te willen bij FMB”, zei hij 

toen. “Het initiatief daartoe ligt dus bij haar, niet bij het 

bedrijf.” Deze bewering werd via Muziek en Beeld fel 

tegengesproken door de uitgeefdirecteur. Piers was vandaag 

niet voor commentaar bereikbaar. 

 

Uit een reactie van Piers op een bericht op de Boekblad-site 

werd 9 maart duidelijk dat het conflict zich toespitst op de 

toekomstige verdeling van verantwoordelijkheden tussen de 

directie van Foreign Media Group (FMG) en de uitgevers van 

FMB. Zij schreef toen: ‘Ondanks de uitstekende financiële 

resultaten, wil men bij de boekendivisie op fondsniveau kunnen 

ingrijpen. Na een aantal gesprekken en veel correspondentie, 

wacht ik nog steeds op een erkenning van mijn huidige 

bevoegdheden als algemeen directeur, die aangeven dat ik en 

niet de heer Kalverboer eindverantwoordelijk ben voor het 

beleid en de bedrijfsvoering van de uitgeverij’. Dit wordt nu 

door de FMG tegengesproken. In een officiële verklaring, die 

namens het bedrijf door communicatieadviesbureau Hill & 

Knowlton is verspreid, valt te lezen: ‘De directie van FMG 

grijpt niet in op fondsniveau en er is geen sprake van een 

wijziging in de aansturing van imprints. Met andere woorden: 

de directie van de holding gaat niet op de stoel van de 

uitgever zitten. De directie wil wel, in samenwerking met de 

directie van de uitgeverij, actieve sturing geven aan de 

strategische koers van FMB.’ In de verklaring wordt bevestigd 

dat FMB een winstgevende onderneming is. Er is volgens de FMG 

dan ook geen sprake (geweest) van een reorganisatie of 

ontslagen bij de uitgeverij. 

 

In de bekendmaking wordt verder gesteld dat ook Ramon Dahmen 

nog steeds in dienst is van FMG, maar niet meer in de functie 

van statutair directeur/coo. ‘Hij is uit deze functie ontheven 

wegens teleurstellende resultaten van de groep, waar hij in 

zijn functie als statutair directeur de dagelijkse leiding 

over had.’ In tegenstelling tot wat Dahmen gisteren aan Muziek 

en Beeld meldde, zou volgens FMG nog geen ontbindingsverzoek 
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bij de kantonrechter zijn ingediend. Ook zou Dahmen door de 

directie van de holding ‘nooit gevraagd zijn zich te 

committeren aan enige verkoop van het bedrijf. Wel is hij 

verzocht zich te committeren aan het benodigde 

veranderingsproces van de Foreign Media Group als geheel, om 

de winstgevendheid van de groep te verbeteren’. 

 

Dahmen laat Muziek en Beeld weten dat het stuk ‘pertinente 

onjuistheden’ bevat, maar geeft aan de media niet de plek te 

vinden om hierover te twisten. 
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