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Voor wie - Kandidaten Young Captain Award

Dit tweedaagse programma wordt aangeboden aan alle kandidaten die door hun bedrijven 

zijn voorgedragen voor de Young Captain Award 2016. Deze kandidaten zijn gekozen

vanwege hun potentie een rol op het hoogste niveau in hun onderneming op zich te nemen. 

Het programma biedt een uniek overzicht van noodzakelijke competenties en ondersteunt 

deze kandidaten op hun weg naar ‘board room readiness’.

Door wie - Stichting Young Captain

Het programma wordt aangeboden door de Stichting Young Captain Nederland in samenwerking 

met een aantal kennispartners. Aan de hand van deze partners worden de deelnemers tijdens

een tweedaagse meegenomen in de wereld van de bestuurskamer en voorbereid op mogelijke 

toekomstige verantwoordelijkheden op dat niveau. 

De partners zijn Allen & Overy, Boston Consulting Group, Hill+Knowlton Strategies, ING, KPMG, en Spencer Stuart.

Het programma staat onder regie van de Academisch partner Nyenrode Business Universiteit. 



Me
Personal Impact:

Energy, Able to recover 
fast, Eye for possibilities, 
Empathetic, Pragmatic, 

Presence

Macro Business Perspective 
International (political & economical) developments,
Industry Developments, shareholders, stakeholders,

   media, societal expectations 

‘Board’ Skills
& Knowledge:
• Legal, liabilities
• Financial & Capital structure
• Auditing, compliance
• Meetings, codes, statutes
• Risk management
• Information management

Leadership Role &
Competences:
• Roles, styles and profiles
• Group dynamics
• Conflict resolution
• Decision making and negotiation
• (Non-)interventions
• Ethics & dilemmas

Board team & Executive Committee: 
Analytic, Reframing, Strategic, Future oriented,

Team building

Strategy and business 
Understanding the business, strategy formulation,

evaluation, business model sustainability,
innovativeness vs. ongoing  concern

Organizational Performance:
Responsibility for current and future organizational performance; 

Aligning agenda and corporate performance measures; functioning 
of organization; corporate dialogue; organizational culture

Ten eerste moet je je bewust zijn van de bredere rol die 
jouw organisatie ten opzichte van veel stakeholders in 
de buitenwereld vervult. En de verwachtingen die de 
buitenwereld van je heeft of zelfs aan je oplegt. Maar ook 
ontwikkelingen en trends op sociaal maatschappelijk,
politiek, en economisch gebied eisen je aandacht,
nationaal en internationaal.

Ten tweede ben je verantwoordelijk voor de huidige en 
toekomstige ‘performance’ van de hele organisatie en 
daarmee voor de ‘alignement’ van alle elementen in de 
organisatie. 

Ten derde is het van belang dat je met je collega-
bestuurders de juiste besluitvormingsprocessen weet 
vorm te geven en weet te verantwoorden. Hiertoe moet 
je inzicht hebben in ‘boardroom dynamics’. 
  
Tenslotte heb je te maken met jezelf als persoon met je 
eigen karaktertrekken, kwetsbaarheid, eigenschappen, 
en energiebalans. De grote uitdaging in een bestuursrol 
is of je je authenticiteit als persoon weet te behouden 
en daarmee je autonome perspectief op de bestuurlijke 
vraagstukken. 

Opzet & inhoud van het Young Captains Program - Omslag in verantwoordelijkheid

In het Young Captains Program ligt de nadruk op de omslag in verantwoordelijkheid,

die je doormaakt op het moment dat je bestuurder wordt. Het gaat dan niet meer over

de management eindverantwoordelijkheid die je tot dan toe had voor een onderdeel of

een professioneel gebied binnen de organisatie. Als eindverantwoordelijke bestuurder 

opereer je in veel meer ‘landschappen’ tegelijk (ontleend aan ‘Leadership Landscapes’

van T. Cummings en J. Keen, 2008).



Programma

In een tweedaags programma maken de deelnemers op interactieve wijze kennis

met het functioneren in de Board Room. Daarbij ligt het accent op de verandering in

verantwoordelijkheid met betrekking tot de vier ‘landschappen’ en daarmee op de

verandering in eisen aan zowel bestuurskennis als aan de rol en competenties van de

bestuurder.  Het programma omvat de meest relevante bestuursonderwerpen, in een

combinatie van korte colleges, case studies, interactieve discussie, reflectie en dialoog

met ervaren bestuurders.  Daarnaast krijgen de deelnemers toegang tot voorbereidend 

leesmateriaal en naslagwerk.

De opbouw van het programma is als volgt:

Dag 1  -  1 september 2016

09.00  —  Aankomst en registratie
09.30 —  Introductie
10.30 —  Leadership Role & Competencies and Organization/People Management’
12.30 —  Lunch 
13.30 —  ‘Fiduciary duties of a board member’ 
15.30  —  Break
16.00 —  Board Member exposure in the Mediacracy
18.00 —  Aperitief, ‘Walk & Talk’
19.00 —  Fire side speaker
20.00 —  Diner

Dag 2 -  2 september 2016

08.30 —  ‘Governance & Strategy in a Changing Environment’
10.15 —  Break
10.45 —  ‘Value creation from a Capital Markets Perspective’ 
12.30 —  Lunch 
13.30 —  ‘Risk Management & Compliance’
15.30 —  Break
16.00 —  Integratie en afsluiting 
17.00 —  Afsluiting

Locatie

‘Bilderberg Landgoed Lauswolt’  |  www.bilderberg.nl/Landgoed-Lauswolt

Deelname aan het Young Captains Program is exclusief voor kandidaten voor de Young Captain Award en er zijn geen kosten verbonden. 
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Wat heb je er als deelnemende kandidaat aan? 

-   Dit programma is een goede voorbereiding op een volgende stap in je loopbaan, en laat je onder leiding van
  deskundige professionals en ervaren bestuurders zien wat er in een bestuursrol van je wordt verwacht
-  Je verbreedt je blik op bestuursvraagstukken en daarmee op je eigen toekomstige ontwikkeling
-  In interactie met mede deelnemers kijk je over de grenzen van de vraagstukken in je eigen branche
-  Je gaat deel uit maken van een netwerk van (toekomstige) leiders van Nederland

Wat heeft je bedrijf eraan? 

-  Het is een investering in je huidige en toekomstige rol in de organisatie
-  Het programma verbreedt niet alleen jouw inzicht in bestuursvraagstukken, maar daardoor ook je inzetbaarheid
  in executive rollen
-  Het verbreedt jouw netwerk en daarmee de zichtbaarheid van jouw organisatie

Stichting Young Captain Nederland 

De Young Captain Award & het Young Captains Program zijn initiatieven van Stichting Young Captain Nederland; 
Met de Young Captain Award beoogt de stichting een gezicht te geven aan de aankomende generatie zakelijk 
leiders en hun vernieuwend leiderschap door jaarlijks een veelbelovend jonge leider uit te roepen tot Young
Captain.  Met het Young Captains Program wil de stichting een betekenisvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van de hele groep van kandidaten die voor de Young Captain Award is voorgedragen. Het programma ondersteunt 
hen op weg naar het mogelijk aanvaarden van bestuurlijke verantwoordelijkheden op het hoogste niveau van een 
onderneming. 

www.youngcaptainaward.nl 

Het Young Captains Program wordt mogelijk gemaakt door:


