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Gereglementeerde informatie 

Marleen Vaesen wordt benoemd als CEO van Van de 
Velde 

  

 

     
 

  

  

Marleen Vaesen wordt met onmiddellijke ingang aangesteld als CEO van Van de Velde ter vervanging 
van Erwin Van Laethem. 

Erwin Van Laethem zal in onderlinge overeenstemming het bedrijf verlaten. Hij kwam 2 jaar geleden aan 
het hoofd van Van de Velde en lanceerde in die periode een aantal digitale transformatietrajecten. 

Marleen Vaesen is goed vertrouwd met Van de Velde. Sedert 2012 is zij bestuurder bij Van de Velde en 
kan bogen op een uitgebreide ervaring. Ze begon haar carrière in marketing bij Procter&Gamble. Ze was 
actief bij Sara Lee/Douwe Egberts en was er verantwoordelijk voor de lancering van Senseo.  Daarna 
nam ze internationale verantwoordelijkheden op voor marketing en innovaties.  Ze was gedurende 5 jaar 
CEO van Greenyard. Na de fusie in 2016, transformeerde de groep in een geïntegreerd bedrijf. 

Herman Van de Velde: “Wij danken Erwin Van Laethem voor zijn bijdrage in het digitaliseren van de 
business en het verbeteren van de processen. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst.  De 
aangekondigde verandering is een volgende stap om onze merkbeleving en onze klanten centraal te 
stellen.  Marleen Vaesen is hiervoor een goede keuze aangezien zij als bestuurder sedert jaren 
vertrouwd  is met ons bedrijf.” 

  

  

 

 

 

Met zijn sterke merken, PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda, is Van de Velde één van 
de wereldleiders in de lingerie, badmode en sportswear. Onze missie is elke vrouw de 
ultieme persoonlijke paskamerervaring bieden. Onze langetermijnstrategie is gebaseerd op 
het bouwen van merken rond de Lingerie Styling paskamerfilosofie, die pasvorm, stijl en 
mode samenbrengt. We werken wereldwijd samen met 5.000 multimerk lingeriewinkels, 
zowel online als offline, met een sterke focus op kernmarkten Europa en Noord-Amerika. 
Ons eigen retailkanaal runnen we onder de labels Rigby & Peller, Lincherie en Private Shop. 
Deze winkels zijn schoolvoorbeelden op het vlak van de Lingerie Styling paskamerservice. 
Van de Velde is genoteerd op Euronext Brussel. 

 

 

 

 

  

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij: 

Van de Velde NV - Lageweg 4 - 9260 Schellebelle - +32 (0)9 365 21 00 - www.vandevelde.eu 

Herman Van de Velde NV, 
vast vertegenwoordigd door 
Herman Van de Velde 
Voorzitter van de Raad van Bestuur 

  

 
 

 

 

http://www.vandevelde.eu/


 

 

 

 


