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Woonplaats:     Wijchen   

Mobiele   nummer:     +31   6    22   00   88   66   

E-mailadres:     michel.lieffering@rcmnetwork.nl   

Geboorteplaats:     ‘s-Gravenhage   

Burgerlijke   staat:     Getrouwd   en   vader   van   drie   dochters   (1989   /   1991   /   1997)   

  
  

________________________________________________________________________________________________________________   
  

Ondernemer    |    CEO    |    CCO    |    CMO    |    Industrie   Expert    |    Consultant    |    Commissaris   
Register   Bedrijfskundige   /   RB®   |   Business   Strateeg   |   Herstructurering   Specialist     

  Retail   |   e-Commerce   |   Handel   |   Elektronica   sector   |   Franchise   |   RSO   
  

________________________________________________________________________________________________________________   
  

  
Mijn   carrière   op   hoofdlijnen:    

  
Mijn   carrière   begon   in   het   familiebedrijf   (bruin-   en   witgoed   winkelformule)   als   verkoper,   inkoper   en   marketeer.   In   1992   heb   ik   als   Algemeen   
Directeur   de   organisatie   gemoderniseerd   door   de   reparatie   tak   af   te   stoten,   twee   winkelvestigingen   om   te   vormen   tot   één   megastore   in   het   
centrum   van   de   stad   en   aan   te   sluiten   bij    de   franchiseorganisatie   Expert .   In   5   jaar   tijd   verdubbelde   de   omzet   en   groeide   ons   marktaandeel   
naar   21%   in   het   verzorgingsgebied.   In   1997   heb   ik   de   onderneming   verkocht   aan   BCC   en   ben   ik   in   een   commerciële   hoofdrol   (lid   van   het   MT)   
gestart   bij   het   postorderbedrijf    Wehkamp .   
    

In   ruim   3   decennia   is   de   rode   draad   in   mijn   carrière   samen   te   vatten   als    het   leiden   van   innovatieve   herstructureringsprojecten   met   de   focus   
op   toekomstbestendige   waardecreatie.    Zo   heb   ik   als   commercieel   manager   de   transformatie   geleid   bij   Wehkamp   van   ‘traditioneel   
postorderbedrijf’   naar   ‘modern   e-commerce   bedrijf’.     

  
In   de   periode   2000   -   2004   heb   ik   de   Internationale   MBA   opleiding   gevolgd   bij   IBO   Slot   Zeist   (afgerond   als   Register   Bedrijfskundige    RB® ).     

  
Na   het   succesvolle   project   bij   Wehkamp   ben   ik   gevraagd   om   een   dergelijke   strategie   ook   voor   het   grote   Duitse   familiebedrijf    Conrad   Electronic   
GmbH    te   ontwikkelen   (omzet   >€1   miljard   /   3800   FTE).   Na   het   succesvol   ontwikkelen   en   implementeren   van   het   z.g.   Business-model   2.0   voor   
Conrad   Benelux,   ben   ik   voorgedragen   als    Internationaal   CEO   van   de   wereldwijde   Conrad   organisatie .   In   deze   rol   rapporteren   de   12   landen   
directeuren   en   de   groep   CTO’s   aan   ondergetekende   en   hebben   wij   het   business   model   in   alle   landen   geïmplementeerd   met   als   resultaat   een   
vervijfvoudiging   van   het   resultaat.   

  
In   de   afgelopen   10   jaar   heb   ik   in   opdracht   van   diverse   Private   Equity   investeerders   een   zestal   grote   business   projecten   geleid   als   interim   C-level   
bestuurder   in   de   sector   elektronica.   Het   doel   per   opdracht   varieerde   van    het   doorvoeren   van   een   reorganisatie,   het   realiseren   van   een   
winstmaximalisatie,   het   aantrekken   van   nieuwe   investeerders,   het   klaarstomen   voor   verkoop    of    het   adviseren   in   het   aankoop   traject .   
Deze   projecten   zijn   uitgevoerd   op   alle   verkoop   niveaus   binnen   de   bedrijfskolom   (Producent   |   Distributeur   |   Groothandel   |   e-Commerce   |   Retail).     
    

Daarnaast   ben   ik   in   2015   samen   met   een   businesspartner   BZTRS   Agency   (digital   agency)   gestart.   BZTRS   bestaat   uit   een   team   van   40   FTE   en   is   
gespecialiseerd   in   Strategie,   Technologie   (ICT)   en   Data   (BI).   Vandaag   de   dag   ben   ik   nog   op   afroep   actief   bij   BZTRS   als    Senior   Bedrijfskundig   
Innovatie   Strateeg .   
    

Naast   mijn   zakelijke   carrière   heb   ik   diverse   bestuursfuncties   vervuld,   waaronder   voorzittersrol   van   een   winkelcentrum   (ruim   200   winkels)   en   de   
jaarlijkse   rol   van    Jurylid   voor   de   Nederlandse   Shopping   Awards .   In   deze   rol   ben   ik   internationaal   omnichannel   strategie   expert.     
    

Mijn   passie   voor   de   innovatie   van   het   online   betalingsverkeer   heeft   ertoe   geleid   dat   ik   als   voorzitter   van   de   ‘werkgroep   betalingsverkeer’   van   de   
Thuiswinkel   Organisatie   de   ontwikkeling   van   het   betaalsysteem    iDEAL    heb   mogen   leiden.   Inmiddels   is   iDEAL   in   Nederland   de   norm   voor   online   
betalen.      

  
In   2021   rond   ik   de   academische   opleiding    Commissaris   &   Toezichthouder    af   bij   de   Business   Universiteit   Nyenrode.     

  
Op   de   volgende   pagina   volgt   mijn   Curriculum   Vitae.   
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Carrière     
1983    -   1997    Expert   Lieffering Managing   Director   /   Ondernemer Zoetermeer    Nederland   
1997    -   2002 Wehkamp Commercieel   Manager Zwolle Nederland   
2002   -   2004 IGO-Post CCO Helmond Nederland   
2004   -   2011 Conrad   International CEO Linz Oostenrijk   
2011     -   2015 RCM-Network Industrie   Expert   /   Ondernemer Wijchen Nederland   

    2011     -   2012 Nedis interim   CEO ‘s-Hertogenbosch Nederland   
   2012    -   2012    Sweex interim   CEO Delft Nederland   
   2013    -   2014 Maplin   UK interim   Managing   Director Rotherham    UK   

2015    -   2021 BZTRS   Agency Industrie   Expert   /   Ondernemer Eindhoven Nederland   
      2014   -   2015 Teknik   Magasinet Consultant   /   Industry   Expert Stockholm Zweden   

   2016   -   2016 QLF-Group   /   Lamp   &   Licht Consultant   /   Industry   Expert Hapert Nederland   
   2018   -   2019 MyMicro   Group interim   CEO Beek   &   Donk Nederland   

________________________________________________________________________________________________________________   
  

Opleiding   
Commissaris   /   Toezichthouder  Afronding   opleiding     juni   2021 Paper   /   Certificaat Nyenrode   
International   Executive   MBA  Register   Bedrijfskundige   RB®    Diploma:   januari   2005 IBO   Slot   Zeist   
HBK  Hoofdopleiding   Bedrijfskunde    Diploma:   juni   2002 IBO   Slot   Zeist   
MTS     Bedrijfskunde   &   Elektronica    Diploma:   juni   1982 MTS   Leiden   

________________________________________________________________________________________________________________   
  

Talen   kennis   
Nederlands     goed   (moedertaal)   
Engels  goed   
Duits     basis   (spreken   en   lezen)   

________________________________________________________________________________________________________________   
  

Overige   bedrijfskundige   bij-rollen   
Voorzitter     Vereniging   Promotie   Stadshart   (>200   winkels) van   1985   t/m   1995 Zoetermeer   
Voorzitter   IRAC De   Expert:   Inkoop,   Reclame   Advies   Commissie van   1993   t/m   1997 Nijkerk   
Voorzitter  Werkgroep   Betalingsverkeer   Thuiswinkel   org van   2003   t/m   2008 Zoetermeer   
Jurylid  Thuiswinkel   Awards van   2008   t/m   2016 Noordwijk   
Jurylid  European   e-Commerce   Awards van   2012   t/m   2014 Barcelona   
Jurylid  Shopping   Awards Sinds   2017 Noordwijk   
Gastdocent  Masterclass   Data   Science   |    JADS    Sinds   2019 ‘s-Hertogenbosch   
Voorzitter  Centrum   Management   Wijchen  Sinds   2020 Wijchen   
Voorzitter ShoppingTomorrow   werkgroep   Visual   Commerce 2020 Ede   
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Michel is highly experienced in the field of C-level management within the entire 
supply chain:

Retail | E-commerce | B2B | Distributor | Dealer organization | Brand

Summary CV Michel Lieffering 
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Business type
Entrepreneur

Commercial excellence
Change Agent

Mentality
Trader

Team player 
Situational Leader

Focus
Results

Data 
Culture

Michel is a born entrepreneur and inspiring leader with an excellent trading 
mentality. His approach is proactive, resolute and full of energy. 

Summary CV Michel Lieffering 
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Change Agent
In the role of International CEO at 
Conrad, Michel has led the change 

from Mail Order to E-commerce 
business model

Analytical
Twice a year Michel gives a Master 

lecture at the University of Data 
Science JADS

Customer Focus
As CEO at International German family 

business Conrad, Michel developed 
and implemented the 'CUSTOMER 

FIRST' program

Michel has a proven track record of leading complex projects within 
international fast evolving organizations  

Summary CV Michel Lieffering 
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EBITDA 
As a true hands-on entrepreneur 

Michel focuses on cost management 
and improving the financial and 

qualitative returns

Leadership
Michel is a very experienced 

people-oriented leader who works 
according to the 7 Covey principles

International
Over the past 2 decades, Michel has 

led teams in the European Union and 
Asia. He has broad cultural knowledge 

and experience

Michel is an enthusiastic workaholic, with a passion for joint success

Summary CV Michel Lieffering 
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Reviews from colleagues (direct reports) who have worked 
with Michel in the past.

Summary CV Michel Lieffering 


