
Nieuws: Ook directie Foreign Media Books stapt op 

 

Nadat gisteren alle medewerkers van Company of Books (CoB) 

ontslag namen, is vandaag commercieel directeur Martijn 

Griffioen van Foreign Media Books (FMB) opgestapt. Griffioen 

voerde vanaf 2005 samen met algemeen directeur Sandra Piers de 

directie van deze uitgeverij, die sindsdien explosief groeide. 

FMB vormt tezamen met CoB de boekendivisie van Foreign Media 

Group. Evenmin als het CoB-team, doet Griffioen op dit moment 

mededelingen over zijn toekomstplannen. 

 

Zoals gisteren gemeld, blijkt uit eerdere berichtgeving van 

Boekblad dat Patrick Kalverboer (de nieuwe ceo van FMG) met 

Sandra Piers een verschil van mening zou hebben over de 

toekomstige verdeling van de verantwoordelijkheden. Gevraagd 

naar de status van dit conflict, zegt Kalverboer tegenover 

Muziek en Beeld dat zij daar niet uit gaan komen. “Piers heeft 

aangegeven weg te willen bij FMB. Het initiatief daartoe ligt 

dus bij haar, niet bij het bedrijf.” Piers is het niet met 

deze lezing eens, zegt zij in een reactie. “Dit is pertinent 

onjuist. Ik betreur het zeer dat de heer Kalverboer meent op 

deze wijze in de media dit soort zaken aanhangig te moeten 

maken. Dit is in niemands belang en zeker niet in het belang 

van de onderneming en de werknemers.” 

 

De persberichten waarin het vertrek van de medewerkers van CoB 

en Martijn Griffioen zijn bekendgemaakt, werden verstuurd 

vanaf een Hotmail-adres. Kalverboer geeft aan dat dit geen 

officieel FMG-adres is. “Er worden de laatste tijd regelmatig 

persberichten verstuurd, die over het algemeen gedeeltelijk 

foutief zijn”, zegt Kalverboer. Hij meldt echter geen behoefte 

te hebben aan te geven welke passages niet zouden kloppen. “Ik 

run een bedrijf op de manier waarop ik denk dat ik dat moet 

doen. Het beleid van het nieuwe management werpt direct zijn 

vruchten af en FMG als geheel draait boven verwachting goed.” 

 

Kalverboer geeft aan vanmiddag intern bekend te maken hoe de 

taken van de vertrokken CoB-medewerkers worden herverdeeld. 

Ook voor de vervanging van de opgestapte FMB-directie is 

‘altijd een oplossing’, zegt Kalverboer. Hij zal echter geen 

nadere mededelingen doen, voordat hij de organisatie op orde 

heeft. Muziek en Beeld heeft hierover binnenkort een interview 

met Kalverboer en FMG-chairman Arjen Terpstra. 
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