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VISIE (SAMENVATTING)

• Professionalisering van turnaround activiteiten nu én in de 
toekomst 

• Multidisciplinair platform gericht op samenwerking, waarde 
creatie en behoud werkgelegenheid

• Samenwerking is nodig om de doorlopende ontwikkelingen/ 
dynamiek rondom herstructureringen te borgen 

• Toegang tot actuele kennis is noodzaak door snel veranderende 
ontwikkelingen

• Ingebed in internationaal netwerk
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MISSIE (SAMENVATTING)

• Het verenigen en verbinden van turnaround professionals 

• Het optimaliseren van transparante én professionele 
dienstverlening in turnaround situaties 

• Erkend kennisnetwerk én opinieplatform op het gebied van wet-
en regelgeving inzake restructuring op nationaal en internationaal 
niveau 

• Maatschappelijk relevant door behoud en/of herstel van 
werkgelegenheid en waarde
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KERNGETALLEN

• Van oorsprong Amerikaanse restructuring organisatie

• Opgericht in 1987

• Wereldwijd 55 chapters

• Wereldwijd 8.300 leden

• In Europa 14 chapters

• In Nederland opgericht in 2008

• Per december 2017 in Nederland 229 leden
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DOELGROEP

Professionals onder meer werkzaam als/bij:

• Financiers

• Restructuring bankiers

• Taxateurs, veilinghuizen

• Restructuring managers

• Insolventierecht advocaten

• Strategie en organisatie adviseurs

5



VOORDELEN VOOR LEDEN 

• Toonaangevend en erkend platform

• Win-win business omgeving

• Relevant kennisnetwerk

• Relevante trainingen

• Europese certificering in turnaround (EACTP)

• Toegang tot internationaal netwerk 
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ACTIVITEITEN/LIDMAATSCHAPPEN

Activiteiten:
• Drie informatieve bijeenkomsten met actuele onderwerpen en 

prominente gastsprekers uit het vakgebied met aansluitend 
netwerkborrel 

• Turnaround management congres (eigen bijdrage)
• Netwerkdiner met gastspreker (eigen bijdrage)

Lidmaatschappen:
• Standaard: € 200,00 ex btw per kalenderjaar 
• Academisch: € 85,00 ex btw per kalenderjaar
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VOORDELEN VOOR SPONSORS

• Binding en naamsbekendheid vergroten bij toonaangevende 
(internationale) doelgroep 

• Business versneller door directe communicatie met 
geselecteerde doelgroep

• Invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen 
door kennisdeling

• Zichtbare betrokkenheid bij uitbouw doelstellingen TMA 
Nederland

• Tailormade communicatie mogelijkheid op basis van 
ledenbestand TMA Nederland

Er zijn diverse sponsormogelijkheden beschikbaar. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.
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SPONSOROVERZICHT 2018

Hoofdsponsor
• Windt Le Grand Leeuwenburgh www.windtlegal.com

Netwerksponsors
• Balanced Business Network (BBN) www.bbn-nederland.nl
• BDO Advisory www.bdo.nl
• ING Lease www.inglease.nl
• Nederlands Taxatie- en Adviesbureau www.ntab.nl

Kennissponsors
• Kruger www.kruger.eu
• Nimbus www.nimbus.com
• UNO www.uno-advies.n

Europees sponsor
• Gordon Brothers www.gordonbrothers.co.uk
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