
WAAROM?
Als ondernemer komt u in uw dagelijkse werk tal van 
uitdagingen tegen. Dat kunnen concrete zaken zijn, 
maar ook onderwerpen als visie en koers, plan van 
aanpak, verhoudingen etc. Vertrouwelijke kwesties, die 
niet altijd makkelijk te delen zijn. Niet elk bedrijf heeft 
een Raad van Commissarissen of wil die hebben. Eigen 
adviseurs hebben veelal een wat (te) beperkte scope. 
Accountants, fiscalisten en advocaten vormen boven-
dien vaak (onvoorspelbare) kostenposten. 

Een onafhankelijke, deskundige Raad van Advies van 
‘buiten’ kan dan zorgen voor verrassende inzichten en 
slimme oplossingen. Met afgebakende taken en heldere 
tarieven. Zodat u weet waar u aan toe bent. Dat is het 
uitgangspunt van The Trusted Board of Advisors.

THE TRUSTED BOARD 
OF ADVISORS 

Een flexibele raad van advies 
              voor dga’s en familiebedrijven

HET INITIATIEF
The Trusted Board of Advisors is een initiatief van Frans 
van Slobbe en John Jaakke. Zij werken al geruime tijd 
samen in projecten en zijn qua achtergrond en ervaring 
in hoge mate aanvullend op elkaar. De RvA is bedoeld 
als flexibele ondersteuning van ondernemers en 
ondernemingen.

 Kort samengevat zijn wij:

   Adviseur, praatpaal en klankbord  
   Betrouwbaar, vertrouwd en ervaren 
   Onafhankelijk, opbouwend en kritisch 
 Wij werken volgens vaste afspraken,  
 maar zijn altijd flexibel. 

HOE HET WERKT
U benoemt formeel een Raad van Advies voor uw 
organisatie. Deze RvA bestaat in eerste instantie uit 
Frans van Slobbe en John Jaakke. Eventueel kan dit 
team uitgebreid worden, mocht daar behoefte aan zijn. 
The Trusted Board of Advisors stelt u – op basis van de 
behoeften en het gewenste profiel – graag een aan-
tal kandidaten voor. Het is uiteraard ook mogelijk dat 
John Jaakke en/of Frans van Slobbe toetreden tot een 
al bestaande RvA. We maken een vast schema voor ten 
minste vier formele bijeenkomsten met de RvA per jaar. 

Daarnaast kan de RvA ad hoc bij elkaar komen of om ad-
vies worden gevraagd. Uiteraard is de RvA goed bereik-
baar. De vaste bijeenkomsten bereiden we inhoudelijk 
voor, op basis van een agenda met relevante punten. U 
zorgt voor de benodigde informatie vooraf. Zowel de on-
derneming als de RvA kunnen onderwerpen aandragen. 
In ieder geval worden bedrijfsvoering en resultaten in 
elke vergadering besproken. Daarnaast komt de strate-
gie van de onderneming aan de orde. 

WAT KAN DE RvA VOOR U BETEKENEN?
Onze professionals kunnen ingezet worden om mee te 
denken over:

  strategie en de hele bedrijfsvoering 
  nieuwe richtingen en kansen voor het bedrijf
  investeringsvoorstellen
  belangrijke keuzes, zoals opvolging 
  benoeming, etc.

Daarnaast hebben zij een coachende rol als het gaat om 
managementstijl,  personeelsproblematiek, etc. 

De RvA zet haar ervaring graag in om u nuttige onder-
steuning te geven over: 

  organisatiestructurering
  juridische aspecten
  kopen en verkopen van bedrijven, management   
  buy-in/buy-out
  aantrekken van vermogen
  optimaliseren van bankrelaties
  optimaliseren van relaties met adviseurs
  voorbereiden bedrijfopvolging

De RvA beschikt over een zeer uitgebreid netwerk. 
Dat maakt dat ze u kan introduceren bij een groot aantal 
bedrijven en instellingen.



DE AFSPRAKEN 

 Er geldt een exclusiviteit per branche. 
 De RvA wordt voor ten minste één jaar ingesteld.
 Na het eerste jaar is opzegging per kwartaal 

  mogelijk.
 Vaste afspraken over vergoeding.
 Bij te leveren belangrijke commerciële bijdragen 

  (o.a. succesvolle zakelijke introducties, 
  begeleiding etc.) kan additioneel een specifi eke   
  ‘succesfee’ worden afgesproken.

WIE ZIJN WIJ 

Frans van Slobbe
drs. Bedrijfskunde Delft/Rotterdam

Relevante ervaring:
 Marketing manager OCE Copiers.
 Senior consultant Bakkenist, internationale 

  management consultants.
 Holdingdirecteur Stokvis, groep van 25 productie-  

  en handelsbedrijven.
 Directeur Berenschot Fusie, M&A consultant. 

  Verkocht aan Van Den Boom Groep.
 Partner/vennoot Van den Boom Groep, corporate   

  Finance Advies. Verkocht aan NIBC.
 Executive director NIBC, corporate fi nance.
 Managing Director Rabo, corporate fi nance.
 Partner IBS Capital Management, 

  vermogensbeheer en direct investments.

Frans heeft de laatste dertig jaar een kleine honderd 
bedrijven helpen kopen of verkopen. In bijna alle 
gevallen was hij eindverantwoordelijk voor het proces. 
Hij richtte zich voornamelijk op de overname van 
familiebedrijven. Omdat hij opereerde tussen veelal 
grote bedrijven en kleinere familiebedrijven bouwde hij 
een zeer groot netwerk op, dat hij zorgvuldig 
onderhoudt. Frans is fl exibel, creatief en houdt ervan 
om nieuwe verbanden te leggen.

John Jaakke 
Meester in de rechten, VU Amsterdam 

Relevante ervaring:
  SHV Energy, assistent van managing director.

  Van Doorne advocaten. Gespecialiseerd in 
  ondernemingsrecht en M&A.

  Boer & Croon, management consultancy.
  Strategie en Procesmanagement.

  Trusted Advisors. Adviesbureau op het gebied van  
  strategie en processen.

  Diverse commissariaten (bekleed) o.a. bij een   
  bank, in een franchiseorganisatie, een 
  familiebedrijf, fashion, betaald voetbal, etc.  

John is een professionele omnivoor met een brede 
ervaring in advocatuur, consultancy, bestuur en manage-
ment. Hij heeft een brede interesse en blik. John mocht 
al in veel ‘keukens’ kijken én staan. Hij kan processen 
en ervaringen verbinden en van buiten naar binnen 
kijken. John beschikt over een zeer groot en uitgebreid 
netwerk.

THE TRUSTED BOARD OF ADVISORS

 M.  jaakke@trusted-advisors.nl       
 T. 06 53 959800

THE TRUSTED BOARD OF ADVISORS 
M. frans.van.slobbe@gmail.com
T. 06 53 155549

THE TRUSTED BOARD 
OF ADVISORS 

‘‘Betrouwbaar, 
     vertrouwd 
  en ervaren’’


