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RAAD model.

RAAD ModelVoor DGA &
Familiebedrijven

Een nieuw directielid of lid van het managementteam heeft natuurlijk impact op de organisatie. Als
searchbureau voor DGA- en familiebedrijven begrijpen wij dat goed. We snappen ook dat het
aangaan van een searchtraject daarom best een spannend proces kan zijn. Of u nu zelf of met een
bureau als het onze aan de slag gaat, een goede voorbereiding is de sleutel tot succes.

Overeenstemming over de context en aandachtsgebieden van een nieuw directielid zijn cruciaal
voor het succes van de nieuwe man of vrouw. Toch wordt daar vaak aan voorbij gegaan, of wordt
er gemakshalve vanuit gegaan dat het duidelijk is en/of dat alle stakeholders op één lijn zitten.
Om onszelf en de DGA- en familiebedrijven die wij bedienen te helpen hebben wij het RAAD
model ontwikkeld. Dat biedt structuur en dwingt tot het maken van keuzes in het voortraject. 

Het RAAD model staat voor Resultaten, Aandachtsgebieden, Achtergrond en DNA. Deze 4
blokken zijn met elkaar verbonden en helpen om in kaart te brengen wat het profiel van de meest
geschikte kandidaat is. Op de volgende pagina vindt u de template met vragen om uw
voorbereiding te structureren. 
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1. Resultaat.
Wat heeft iemand gerealiseerd over 3 jaar?

RAAD Model

Wat zijn de concrete resultaten die de nieuwe
man/vrouw heeft geboekt in die periode?

Wat zijn de benchmarks voor succes in deze
rol? Wat is het meest bepalend voor succes?

Als er meerdere eindresultaten zijn, welke
wegen het zwaarst? 

Voor DGA &
Familiebedrijven

2. Aandachtsgebieden.
Welke aandachtsgebieden zijn er voor de
nieuwe man/vrouw in de organisatie (vb.
professionalisering, expansie, marketing,
strategie, etc.)

Is er een duidelijke link tussen het focussen op
deze aandachtsgebieden en de te bereiken
successen uit stap 1?

Ja Nee

3. Achtergrond.
Welke competenties en ervaringen heeft de
kandidaat nodig om de aandachtsgebieden uit
stap 2 goed in te kunnen vullen?

Kijk ook naar ervaring in type van
organisatiegroei, soort organisatie, omvang,
management uitdaging. 

Opleidingsniveau Opleiding

Ervaring rol Ervaring branche/sector

Ervaring met Overig

4. DNA.
Welke 5 woorden omschrijven de
persoonlijkheid van de kandidaat die bij uw
organisatie, team en uitdaging past?

Welk gedrag past daarbij? Waarin gaat u dat
concreet terugzien? 

Wat voor gevoel en/of energie brengt de
kandidaat naar de organisatie? 

Bt.
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