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De (on)zin van een klankbord voor je bedrijf!  

Een Raad van Advies is een groep vaste onafhankelijke en objectieve vertrouwenspersonen 
die als doel heeft om de ondernemer/directie het beste uit zichzelf te laten halen. De RvA 
brengt waardevolle kennis, ervaring en een netwerk in en voelt zich verbonden met het 
succes van de onderneming. 

Vanuit verschillende disciplines gaat de RvA het gesprek aan over wat strategisch en 
tactisch het beste is voor het bedrijf. Het is een informeel orgaan dat advies geeft op 
punten waar de organisatie op dat moment behoefte aan heeft. Van groei in de markt tot 
aan financiering, netwerk en interne organisatie. 

Idealiter komt de RvA tussen de drie en zes keer per jaar samen en leden zijn tussendoor 
bereikbaar voor specifieke vragen of om even te sparren. 

Ben je als ondernemer/directie in een fase gekomen dat je verder wilt groeien? 

Dan is het fijn om een groep vertrouwenspersonen te hebben die je daarbij helpen, 
meedenken, je netwerk vergroten en met diepgaande kennis en ervaring bijdragen aan de 
verdere ontwikkeling van je onderneming.  Een RvA maakt je sterker en geeft je een frisse 
blik op de tactische en strategische koers van je bedrijf. 

Het hebben van een RvA heeft daarnaast een goede uitstraling naar buiten. Denk niet 
alleen aan de markt, maar ook aan financiers. 

Let wel: begin er alleen aan als je openstaat voor lastige vragen, advies en feedback! 
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Een RvA of een RvC kiezen?  
Een Raad van Commissarissen (RvC) is een formeel orgaan dat wettelijke verplichtingen en 
bevoegdheden met zich meebrengt. Een RvA is vrijblijvender: hier bepaal je zelf de 
onderlinge afspraken en verhoudingen. 

Kleinere ondernemingen kunnen vrijwillig een RvA of RvC instellen. Het hangt ervan af 
waar je onderneming staat en wat er is vastgelegd in je statuten. De formaliteiten die een 
RvC met zich meebrengt zijn niet altijd nodig voor een onderneming in zijn jongere jaren 
en/of in een sterke groeifase. In die fase is een RvA vaak passender. 

Verschillen RvA en RvC 
De taken en bevoegdheden van de RvC zijn wettelijk verankerd, inclusief de 
ontslagbevoegdheid. Bij een RvA moeten directie en RvA-leden er met elkaar uitkomen. De 
niet-formele binding draagt bij aan een natuurlijke omgang tussen directie en raad, passend 
bij een jong en/of snelgroeiend bedrijf. 

In de praktijk lijken RvC en RvA op elkaar, maar kennen ze ook een aantal verschillen. 

Een RvC in de praktijk: 
- Houdt toezicht op de directie 
- Heeft wettelijk gedefinieerde verantwoordelijkheden en bevoegdheden
- Is een klankbordgroep voor de directie 

Een RvA heeft vergelijkbare taken, maar: 
- Deze zijn niet wettelijk gedefinieerd: je hebt eigen onderlinge afspraken , zonder wettelijk 
toezicht, met focus op advies 
- Is flexibel en heeft een meer informele relatie met de ondernemer/directie 
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Dé MKB Businesspartner       
Voor het MKB is Experts4You dé Businesspartner voor hun vraagstukken, dilemma’s en (groei)ambities, met bewezen 
ervaring binnen de disciplines: Business sparring - Cultuurverandering - Interim bemiddeling - Leiderschap - 
Persoonlijke groei - Raad van Advies - Recruitment - Sales -  Teamontwikkeling - Vertrouwenspersoon.
Op basis van de beproefde methodiek ©In 3-Fases Doelen Realiseren: 

- Gechallenged worden, kritisch en toekomstgericht
- Structuur in de benodigde stappen en aanpak
- Aan de slag met de gemaakte keuzes en acties 

Experts4You staat voor een prettige en succesvolle samenwerking op basis van een transparante en effectieve aanpak! 
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