
Academy
'voor de volgende generatie'

Succesvol leidinggeven aan DGA- & Familiebedrijven
Vergroot kennis, leiderschap en inzicht
Een unieke leergang om de volgende generatie voor te
bereiden en te ondersteunen om een weloverwogen
keuze te maken over opvolging in het familiebedrijf. 

Maak een weloverwogen keuze 
De dynamieken, stakeholders, communicatie en
besluitvorming zijn slechts een greep uit de elementen
waar opvolgers tegenaan lopen. Je bent misschien wel
opgegroeid op of rond het familiebedrijf. Maar wat een
stap naar (de leiding van) het bedrijf echt behelst is
vaak niet echt helder. Dat blijkt meestal pas nadat de
keuze is gemaakt. Met soms alle gevolgen van dien.
Maar waar is die keuze dan op gebaseerd? En hoe
maak je die te midden van de verwachtingen en
aannames van familie, eigenaarschap en bedrijf?
Daarop bereidt de Next Gen Academy de volgende
generatie voor. 

Succesvol én blij het bedrijf overnemen 
Boardtrust Academy helpt een gedegen keuze te
maken in het opvolgingsvraagstuk binnen
familiebedrijven. Het begrijpen en beheersen van de
onderscheidende kennis en dynamieken van dit type
bedrijven vergroot de leiderschapscapaciteiten van
de deelnemers en helpt bij het zetten van een
duurzame stap. Opvolging is van vitaal belang voor
DGA- & Familiebedrijven. Zowel voor bedrijf als
familie. Dat blijkt steeds weer uit onderzoek naar de
succesverhalen. De juiste persoon, die op de juiste
manier zijn of haar positie vormgeeft, is voor beide
partijen essentieel voor een duurzame stap. Daarop
bereiden we met de Next Gen Academy de volgende
generatie optimaal voor. Zo dragen we samen bij aan
de continuïteit van bedrijf, harmonie in de familie en
bovenal een succesvolle toekomst voor het individu. 

Wat levert de Next Gen Academy op?

Kennis  
Weet wat er speelt.

Zowel in theorie als uit
de praktijk. Van Finance

& Government tot
Familiestatuten &

Opvolgingsprocessen. 
 

Praktijk  
Leer van ervaren

opvolgers en niet-
opvolgers uit de praktijk.

Én plaats jullie
familiebedrijf in

perspectief door de
praktijk in andere

familiebedrijven te
ontdekken.

 

Inzicht  
Vergroot het inzicht in

jezelf, jouw leiderschap,
kwaliteiten & valkuilen.

Ontdek waar jouw
kracht zit en wat voor
jou een uitdaging is in

het eventueel leiden van
het bedrijf. Wie ben ik

en wat past bij mij? 
 

Netwerk  
Treed toe tot een

waardevol netwerk van
potentiële opvolgers,

DGA’s, familiebedrijven,
CEO’s en deskundige
docenten en sprekers.

 
'Een netwerk voor het

leven.' 

Next Gen 



Blokken van bijeenkomsten met aansprekende
docenten en sprekers
Inclusief alle benodigde materialen
Management Drives & Individuele begeleiding
Boardtrust Academy Mentor programma 

All in prijs voor 24 maanden:

€ 7.950,- (excl. BTW)

Bij de prijs inbegrepen:

Betaling gaat via factuur of iDeal en dient te zijn
voldaan voor aanvang van het programma. Klik
hier voor de algemene voorwaarden.

Intake gesprekken april 2023

Elk blok vinden de modules plaats op vaste
tijdstippen, deze kunnen per periode verschillen.

Locatie: De Krachtcentrale Huizen 
Havenstraat 76, 1271 AG Huizen

Blok 1 - Introductie & Basis 
Start: dinsdag 30 & woensdag 31 mei
Vervolg woensdag 14 juni - hele dag 
Blok 2 -  Verkenning & Analyse 
Oktober / november '23 
Blok 3 - Toekomst & Ambitie 
april/mei  '24 
Blok 4 - Integratie & Afronding 
Oktober / november '24

Mentoring & stages 
Start september '23 
Afronding: mei '25 

Afsluiting & Diner: 29 mei 2025

Neem contact op

Aanmelden

De volgende generatie, in DGA- & familiebedrijven voor
die willen of moeten onderzoeken of opvolging een
passende stap is voor henzelf en het bedrijf. Die niet alleen
kennis op willen doen over hoe familiebedrijven werken
maar ook op zoek durven gaan naar wie ze zelf zijn en wat
er bij hen past. Gedreven door de ambitie om zelf aan de
spreekwoordelijke knoppen te gaan zitten en met de
nieuwsgierigheid om te leren en te groeien. Een diverse
groep van potentiële opvolgers met de mogelijkheid om de
stap te zetten naar een leidinggevende positie in het DGA-
of familiebedrijf. In een intieme groep van maximaal 16
deelnemers uit een vergelijkbare omgeving. 

Voor wie?
“Een grote keuze

vraagt om een
serieuze afweging.

Een persoonlijk
proces dat ik nu
niet meer alleen

hoef te doen.”

Investering Data & Deadlines

24 maanden 4 blokken Op locatie Interactief Mentor Community 

mailto:info@boardtrust.nl
mailto:info@boardtrust.nl


Groepssamenstelling

Intakegesprekken, selectie en voorbereiding doen we met
zorg. En met een reden: uiteindelijk is het aan de groep om
samen de Next Gen Academy diepgang te geven en eruit
te halen wat erin zit. Dat vergt openstellen, eerlijk zijn en
nieuws- en leergierigheid laten winnen van de angst voor
kwetsbaarheid. De groep van de onze andere academies
overtreffen steeds onze verwachtingen in haar openheid
en betrokkenheid. Zo bevestigen ook de sprekers. Met hun
vragen, discussies en ingebrachte cases helpen de
deelnemers zowel hun eigen leerproces als dat van de
anderen in de groep. Daarom beginnen we in februari met
een zorgvuldige aanloop naar mei/juni ’23. 

“Het is individueel
maar niet alleen en

dat maakt dit
precaire proces een

stuk minder
eenzaam."

Met sprekers als...

Roberto Flören
Hoogleraar Neyenrode Business Universiteit 
Roberto bekleedt de leerstoel Familiebedrijven en
Bedrijfsoverdracht en geeft als hoogleraar veel
colleges aan commissarissen, directeuren en
eigenaren van familiebedrijven. 

Henriëtte Westland 
Mede-eigenaar Westland Kaas Groep
Henriëtte is 3e generatie in het familiebedrijf en
inmiddels gespecialiseerd in bestuur en governance van
familiebedrijven. Zij weet wat er komt kijken bij goed
bestuur en governance én bij opvolging. 

Jacqueline van Zwol
Auteur van ‘Het Familiestatuut’
Zelf geboren in een familiebedrijf en als adviseur,
(team)coach en mediator begeleidt zij al vijftien
jaar familiebedrijven bij vraagstukken die te
maken hebben met generatiewisseling. 

Edo van Haarlem
Partner  bij Wolfsbergen Van Haarlem
Edo kent de wereld van DGA- & Familiebedrijven
goed. Vanuit zijn expertisegebied zit hij er vaak
aan tafel. Met zijn kennis van finance en fiscaal
legt hij het fundament voor de opvolgers. 

Jessica Heutink
Directie Heutink & Heutink Foundation
Jessica is de 3e generatie in een succesvol
familiebedrijf. Onder leiding van Jessica en haar
man Henk Fokke is Heutink hard gegroeid maar
opvolgen, dat was bepaald geen sinecure.

Ron Nap
Ondernemer; Expert Opvolging & Leiderschap 
Uit een praktijk van ruim 20 jaar advies en begeleiding
van DGA- en Familiebedrijven deelt Ron zijn kennis en
ervaring. Over management, leiderschap, opvolging en
succesvol ondernemerschap.  

Femke Storm
Ondernemer & Adviseur 
Afkomstig uit een familiebedrijf dat de derde generatie
niet heeft ‘overleefd’ en waar sceptisch tegen extern
management werd aangekeken adviseert zij nu bij
opvolgingsvraagstukken en leiderschapsontwikkeling. 

Ewout Prins
Managing Partner Holland Capital
Wat is Private Equity, wat zijn succesvolle
groeiformules en hoe verhoudt PE zich tot DGA- en
Familiebedrijven. Zijn kennis en ervaring daarover deelt
Ewout exclusief bij de Next Gen Academy. 

..en vele anderen

24 maanden 4 blokken Op locatie Interactief Mentor Community 


