
Hoe overleeft jouw bedrijf in een 
snel veranderende wereld?

LEZING: MANAGEN
VAN TRANSITIES IN

HET BEDRIJFSLEVEN

INTERIM CEO INTERTOYS

EEN INITIATIEF VAN LIONSCLUB TILBURG ROOMLEYLEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA...

Business cycli komen en gaan (meestal elke 7 tot 9 jaar). Desalniettemin ervaren we hedendaags een onge-
kende toename van transities in het bedrijfsleven, wat de grootste uitdaging is voor zowel managers van het 
midden- en klein bedrijf als voor grote ondernemingen. 

Deze lezing zal uit een aantal onderdelen bestaan, inclusief een discussie over uitdagingen die de snel
veranderende business omgeving met zich meebrengt. Algemene kenmerken die meestal leiden tot probleem-
situaties, leermomenten over bedrijven die in problemen zitten en het voorkomen dat gezonde bedrijven ook in 
deze valkuilen terecht komen. Hoe te navigeren binnen deze uitdagende economie en business omgeving?

PROGRAMMA 12 MAART 2018 (WILLEM II STADION, TILBURG)

19.30 uur:  Ontvangst / kopje koffie/thee inclusief muzikale begeleiding
19.45 uur:  Opening
20.00 uur:  Introductie Muziekids
20.15 uur:  Lezing
21.15 uur:  Bedankje namens dagvoorzitter (sponsoren / deelnemers / organisatie)
21.30 uur:  Informele netwerk borrel met hapjes incl. muzikale begeleiding
  “Barningband“ de artsenband van Tilburg
22.30 uur:  Afsluiting

WILLEM II STADION     12 MAART 2018

KEY SPREKER
STEFAAN VANSTEENKISTE

UITNODIGING

KOM OOK EN WIN 2 KAARTJES VOOR HET 
‘GROOTS MET EEN ZACHTE G’ CONCERT
VAN GUUS MEEUWIS OP 10 JUNI 2018!



SPONSORPAKKETTEN

Pakket ‘Subsponsor’: € 750,-*
Incl. naamsvermelding tijdens avond op scherm (bij binnenkomst), bij afsluiting bedanken van subsponsoren
en deelnemers) + vermelding op bedankbrief 1 week na bijeenkomst.
- 4 toegangskaartjes 

Pakket ‘Sponsor’: € 250,-*
Incl. naamsvermelding tijdens avond op scherm (bij binnenkomst).
- 2 toegangskaartjes

Losse toegangskaart: € 25,-*

*Prijzen zijn incl. koffie, dranken, hapjes én gratis P!

CV KEY SPREKER STEFAAN VANSTEENKISTE
Stefaan Vansteenkiste, heden interim CEO bij Intertoys, heeft 27 jaar ervaring als manager en adviseur met als
expertise het verbeteren en “turning around” van onderpresterende bedrijven. Stefaan is o.a. interim CEO bij
Vion Food Group (Boxtel), interim Chief Restructuring Officer bij HSA (Amsterdam), eigendom van De Nederlandse 
Spoorwegen en Chief Transformation Officer bij EFR (Breda), de operator van alle Texaco tankstations in de Benelux 
en BP’s in France geweest. 

MEER INFORMATIE OF SPONSOR WORDEN?
Neem dan contact op met Wim Mathijsen: w.mathijsen@hvbbouw.nl, Tel: 06-20490745 of
Brigitte Esser: brigitte.esser@gmail.com, Tel: 06-30258231.

LOSSE KAARTEN BESTELLEN, KLIK HIER!
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EEN INITIATIEF VAN LIONSCLUB TILBURG ROOMLEYWWW.IKBENEENLION.NL

WWW.COMMPANION.NL 

DESIGN

OPBRENGST TEN BATE VAN HET GOEDE DOEL 
DE GUUS MEEUWIS ‘MUZIEKIDS’ STUDIO @ ETZ ELISABETH TILBURG
Lionsclub Tilburg Roomley wil zich dit jaar inzetten voor het goede doel
“Muziekids”; middels het organiseren van een lezing willen wij een leerzame en bovenal gezellige avond organiseren, 
waarbij het doel is om zoveel mogelijk geld voor ons goede doel binnen te halen, wat hen in de gelegenheid stelt om
gedurende een periode van 1 jaar ook tijdens het weekend activiteiten te kunnen ondernemen. Budget wat hiervoor 
nodig is bedraagt ca. € 10.000,-. Zie voor meer informatie over ons goede doel: http://bit.ly/2EbMB0h

HOOFDSPONSOREN

https://www.e-act.nl/ah/site?a=2594&p=202975

