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LRM stelt nieuwe CEO Clavis aan 
 

 

 

 

Hasselt, 2 februari 2011 – De Limburgse investeringsmaatschappij LRM stelt in 

overleg met de familie Werck een nieuwe CEO aan bij Uitgeverij Clavis. 

 

Vorige week trok de Nederlandse kinderboekenschrijfster Rian Visser op haar blog nogal 

hard van leer tegen de jeugd- en kinderboekenuitgeverij Clavis. De uitgeverij zou haar 

auteurs en illustratoren, volgens Visser, al jaren niet of veel te laat te betalen en 

royalty's achterhouden. Wat volgde was een enorme stroom aan reacties van andere 
Vlaamse en Nederlandse auteurs en illustratoren. 

LRM is minderheidsaandeelhouder bij Clavis en is vastbesloten om deze situatie volledig 

uit te klaren. Hiertoe werd op een door LRM bijeengeroepen Raad van Bestuur en in 

overleg met de familie Werck besloten een nieuwe CEO, Willy Vanden Poel, aan te 

stellen.  

Willy Vanden Poel is sinds februari 2010 en in opdracht van LRM waarnemer in de Raad 

van Bestuur van Clavis. Hij heeft het mandaat van CEO aanvaard en zal prioritair de 

huidige situatie van Clavis in kaart brengen.  

Philippe Werck blijft verantwoordelijk voor het creatief beleid binnen de uitgeverij. 

 

In het kader van zijn opdracht heeft Willy Vanden Poel reeds contact gehad met de heer 

Koen Stassijns, ondervoorzitter van de Vlaamse Auteursvereniging (VAV). Er werd 

afgesproken om op korte termijn de situatie te bespreken.  

 

Willy Vanden Poel was ondermeer oprichter en CEO van Radson Alutherm en bekleedt op 

heden meerdere bestuursmandaten bij diverse bedrijven. De laatste jaren is hij eveneens 

actief geweest als interim manager bij verschillende ondernemingen. 
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Over LRM 

LRM is een winstgedreven investeerder. Via een unieke combinatie van risicokapitaal en 

vastgoed draagt LRM bij tot de economische ontwikkeling en de algemene tewerkstelling 

in de provincie Limburg, “Zuurstof voor groei”! 

Elke onderneming die er activiteiten ontwikkelt, kan een beroep doen op LRM. Van 

ambitieuze starter tot groeiende multinational. Geen enkele sector wordt door ons 

uitgesloten. De toegang loopt via vijf domeinen: ICT & Media, Life Sciences, Cleantech & 

Energie, KMO en Grote ondernemingen.  

www.lrm.be 
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