Geachte relatie,
Wij hebben het grote genoegen u uit te nodigen voor de inspirerende ronde tafel
discussiebijeenkomst in de board room die wij op woensdag 4 oktober aanstaande
organiseren voor een selecte groep van ondernemers.
Onder de deskundige begeleiding van mevrouw dr. Rodria Laline* wordt u uitgedaagd om
out-of-the-box na te denken over uw eigen ondernemerschap en daarmee de vraag te
beantwoorden: ‘Hoe kan ik mijn bedrijf opschalen in een veranderende wereld?’
Rodria Laline is voorzitter van de raad van commissarissen van de koninklijke
textielonderneming van de familie Van Puijenbroek . Daarnaast doceert ze in board
governance en leiderschap programma’s aan Harvard. Op haar agenda staan onderwerpen
over globalisatie, de bedrijfsgroei, duurzame ontwikkeling, strategisch management,
innovatie en de digitale transformatie.
Het is aan weinig gegeven om in de nieuwe business ecosystemen succesvol bedrijven op
te schalen en daarin de groeiverwachting te realiseren. Tijdens deze bijeenkomst staat
het onderwerp ‘leiderschap, strategie en verandering’ centraal en wordt de discussie aan
de hand van haar dynamisch 4-kwadranten leiderschapsmodel vormgegeven.
Het programma van de bijeenkomst is als volgt:
16.00 - 16.15 : ontvangst door Joof Verhees, Senior Client Advisor Van Lanschot Kempen
16.15 - 16.30 : kick-off van Rodria Laline met toelichting op het thema
16.30 - 18.30 : ronde tafel discussie onder begeleiding van Rodria Laline
18.30 - ca 22.00 : borrel met aansluitend diner.
Wij ontvangen u graag in ons kantoor van Kempen in Amster dam. U kunt gebruikmaken
van de parkeergarage in het WTC volgens bijgaande routebeschrijving. Bij binnenkomst
ontvangt u van onze receptie een uitrijkaart. Eventuele die etwensen verzoeken wij u
uiterlijk 25 september door te geven aan j.lahaye@vanlanschot.com. Indien u onverhoopt
verhinderd bent, kunt u dit ook per mail aan ons doorgeven.
Wij kijken uit naar uw komst!
Mark Buitenhuis
Regiodirecteur Private Banking
*Rodria Laline is CEO van Intrabond Capital. Zij heeft meer dan 25 jaar gewoond en gewerkt in vele wereldsteden. Zij is “corporate director,
entrepreneur, investor, mother and professor” en is decennialang al verbonden aan het bes tuur en commissariaat van ondernemingen.
Toezichthouders, commissarissen en de executive toplagen in de onderneming hebben deelgenomen aan haar board governance programma’ s aan
Harvard, INSEAD en IESE Business School. Met haar ruime kennis van en ervaring met corporate en strategische vraagstukken - waaronder leadership en
board governance - weet Rodria uitstekend de vertaalslag te maken naar de parallelle vraagstukken in het familiebedrijf. Daardoor is zij een uiterst
deskundige en inspirerende discussieleider.

