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3. Kennis & Expertise.

a. Wat is goed voor de organisatie  
Wat is de strategische koers voor
de komende vier jaar? En waar ligt
de komende jaren het accent of
de focus? Internationalisering,
innovatie, buy & build, stabilisatie,
professionalisering, groei? Welke
aanvullende kennis en kunde kunt
u gebruiken om op die gebieden
de juiste keuzes te maken. Niet
alleen op strategisch niveau, maar
ook op tactisch niveau.  

1. Doel bepalen.
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Een RvA is een middel en geen
oplossing an sich. Bovendien heeft
een RvA pas echt toegevoegde
waarde wanneer zij weloverwogen
en doelmatig wordt ingesteld en
gebruikt. Om tot een goede RvA te
komen zijn vijf stappen van belang.  

U heeft besloten een RvA in te
stellen. Sta nog eens goed stil bij
wat uw verwachtingen zijn.
Waaraan heeft uw bedrijf
behoefte? En waar liggen de
wensen voor uzelf? Zoekt u
bijvoorbeeld een klankbord voor
strategievorming, of juist de
operationalisering ervan?  Of wilt
u een RvA om kennis op
specifieke deelterreinen aan te
vullen? Weten waarom is
essentieel. 

2. Kaders stellen.
Met de wensen en verwachtingen
als vertrekpunt is het belangrijk
om de kaders voor de RvA te
schetsen. Hierdoor wordt de
positie en de rol van de RvA
concreet. Niet alleen voor uzelf
van belang, maar ook straks als de
RvA gaat starten. Deze kaders
zorgen voor helderheid en
duidelijkheid bij het beschrijven
van onder andere de
doelstellingen en de taken en
verantwoordelijkheden van de
RvA. En het geeft richting aan de
interactie tussen u en de RvA.
Kortom: zorg dat iedereen weet
waar hij/zij aan begint.  

De benodigde kennis en expertise
binnen de RvA is afhankelijk van
de fase waarin uw bedrijf zich
bevindt en door datgene waar u
als ondernemer vanuit uw
persoonlijke kwaliteiten behoefte
aan heeft. De leidraad is dus
tweeledig.

b. Wat is goed voor u als
ondernemer? 
Zorg voor zelfreflectie en breng
in kaart waar uw kracht ligt en
waar ontwikkelpunten zijn te
benoemen. Durf u hierin
kwetsbaar op te stellen. Inzicht
in uw drijfveren is een beproefde
(en efficiënte) methode om
scherper op het netvlies te
krijgen waar uw krachten,
valkuilen en mogelijk blinde
vlekken liggen. Waarin wilt u in
de RvA leden gelijken ontmoeten
en waarin mogen ze u aanvullen?  

Breng ook in kaart aan welke
persoonskenmerken de leden
van de RvA moeten voldoen.
Bijvoorbeeld: analytisch, kritisch,
moedig, autonoom, empathisch.

"Herijk het doel van de Raad
van Advies regelmatig.

Alleen dan is en blijft het een
nuttig orgaan." 

- Frank ten Doeschate
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4. Samenstelling.
Ga uit van een RvA met drie
leden. Belangrijk: maak niet de
vergissing te zoeken naar RvA-
leden in de vertrouwde kring van
familie, vrienden en bekenden,
maar zoek ze juist daarbuiten.
Vrienden en bekenden zijn nu
eenmaal bewust of onbewust
minder kritisch naar u toe en
zullen het behoud van de relatie
niet in de waagschaal leggen
omwille van scherpe, oprechte en
kritische feedback. 

Zoek dus naar mensen die op
persoonlijk vlak op afstand van u
staan (en houd dat ook zo!). U
verhoogt hiermee aanzienlijk de
kans dat het gevraagde kritische
klankbord optimaal kan
functioneren. 

5. On-boarding.
Om zo snel mogelijk baat te
hebben bij een RvA is een on-
boarding programma behulpzaam.
Zorg voor een gedegen
introductie waarin
ontstaansgeschiedenis,
marktsituatie en marktpositie en
de kernwaarden van het bedrijf
aan de orde komen. Laat de RvA
kennismaken met de organisatie.
Kennismakingsgesprekken met de
sleutelfiguren in uw bedrijf blijken
daar een uitstekende methode
voor te zijn. Zorg daarnaast voor
relevante documentatie.  
En tot slot: de RvA en u moeten
een goed tandem vormen. Daar is
een prima aanpak voor
beschikbaar. 

Nieuwsgierig? Stuur een mail aan
frank@boardtrust.nl of bel 06 296
028 92. www.boardtrust.nl. Let ook op complementariteit

binnen de RvA; zowel qua
achtergrond en ervaring als qua
persoonlijkheid. Zorg bovendien
ervoor dat de leden onderling ook
onafhankelijk tot elkaar staan. Dat
verhoogt de alertheid en daarmee
de meerwaarde van uw RvA.
Daarnaast is het raadzaam ervoor
te zorgen dat de leden ‘aan elkaar
gewaagd zijn’. Daarmee doel ik
niet zozeer op opleidingsniveau,
maar het gaat erom dat ieder zich
gelijkwaardig aan de aan de ander
voelt en daardoor vrij en
onbevangen is zijn of haar mening
te geven.  Door hierin de juiste
balans te vinden zal de RvA beter
kunnen functioneren. 
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Hét bureau voor DGA- en
familiebedrijven. Boardtrust
zorgt ervoordat uw bedrijf
is voorbereid op mogelijke
veranderingen in het
leiderschap. Onze aanpak is
persoonlijk, eerlijk en soms
confronterend. Met als doel
een soepele overgang,
waardoor uw DGA- of
familiebedrijf harmonie en
toekomstig succes kan
veiligstellen.

mailto:frank@boardtrust.nl
http://www.boardtrust.nl/

