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Top managers van AkzoNobel, Blokker Holding en Talpa in de finale Young 
Captain Award 2016 

 

Amsterdam, 11 oktober 2016 – De jury van de Young Captain Award onder leiding van de 
Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, maakt de drie finalisten van de Young 
Captain Award 2016 bekend. Marie-Pauline Lauret (AkzoNobel), Francine van Dierendonck 
(Blokker Holding) en Maarten Meijs (Talpa) zijn de drie finalisten die strijden om de titel 
‘Young Captain 2016’. De winnaar wordt op 21 november bekend gemaakt. 
 
De Young Captain Award wordt dit jaar voor de twaalfde keer uitgereikt. De award wordt 
jaarlijks toegekend aan de meest getalenteerde business leider die opvalt door de invloed die 
hij of zij al in een vroege fase van zijn of haar carrière heeft op de eigen onderneming en 
getuigt van visie op economisch en maatschappelijk vlak. Het gaat om leiders die een belofte 
vertegenwoordigen en zich onderscheiden door durf, daadkracht en oorspronkelijkheid. Ze 
denken internationaal en zien leiderschap als een maatschappelijke, persoonlijke en 
economische verantwoordelijkheid. 
 
De jury heeft na de selectieronden een drietal finalisten geselecteerd voor de Young Captain 
Award 2016. 
 
Marie-Pauline Lauret (37) is Corporate Director Internal Audit bij AkzoNobel. Als accountant 
is zij in deze rol verantwoordelijk voor het evalueren en verbeteren van de effectiviteit van 
risicomanagement, controle en governance-processen. Zij ondersteunt het bestuur en de 
commissarissen in hun verantwoordelijkheid de onderneming ‘in control’ te houden. Marie-
Pauline maakt in haar rol veel impact door een nieuwe strategie te implementeren waarbij 
haar team opnieuw is ingericht. Dit doet zij ook met de wijze waarop ze de toegevoegde 
waarde van haar functie op alle niveaus van de organisatie laat zien. 
 
Francine van Dierendonck (40) is Algemeen directeur van Xenos, onderdeel van de Blokker 
Holding. Ze is verantwoordelijk voor de driehonderd winkels in Nederland en Duitsland waar 
bijna vierduizend mensen werken. Francine geeft Xenos opnieuw vorm in een sterk 
veranderende retailmarkt en zet zich in voor een innovatieve winkelstructuur. Onder leiding 
van Francine wordt het bedrijf geprofessionaliseerd en creëert zij ruimte voor eigen 
verantwoordelijkheid en initiatief van werknemers. Op deze manier bouwt zij aan een agile 
en flexibele organisatie. 
 
Maarten Meijs (35) is Managing Director Talpa Global, onderdeel van Talpa Media. In deze rol 
bevindt hij zich in een competitief internationaal speelveld waarin hij verantwoordelijkheid 
draagt voor het sluiten van complexe deals, met als kernactiviteit de verkoop en productie 
van Talpa’s televisie- en digitale formats over de hele wereld. Naast het global team in 
Nederland vallen de internationale vestigingen in VS, Duitsland en het Midden Oosten onder 
zijn verantwoordelijkheid. Maarten werkte mee aan de transitie die Talpa heeft doorgemaakt, 
van start-up groeide het bedrijf uit naar een globale speler die leidend is binnen de industrie. 
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De Young Captain 2015, Aukje Doornbos van DSM, maakt dit jaar deel uit van de jury. Uit de 
lijst met aanmeldingen heeft de jury kandidaten geselecteerd waarmee zij gesprekken heeft 
gevoerd. Uiteindelijk zijn hier de drie finalisten uit naar voren gekomen. Op 21 november 
wordt tijdens een feestelijke uitreiking op Paleis het Loo te Apeldoorn in aanwezigheid van 
120 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven de ‘Young Captain 2016’ bekend gemaakt. 
 
Cees ‘t Hart, vice voorzitter van de jury: “Uit de vele talenten die het Nederlandse 
bedrijfsleven rijk is, zijn we tot een selectie van drie leiders gekomen die zijn aangedragen 
door de CEO’s van hun bedrijven. Deze finalisten zijn zeer getalenteerde businessleiders die 
zich op hun eigen manier onderscheiden en van grote waarde zijn voor hun bedrijf. We 
verwachten dan ook dat de finalisten in de toekomst het gezicht van ondernemend 
Nederland zullen zijn.” 
 
De winnaar van de Young Captain Award krijgt een op maat gesneden jaarprogramma 
aangeboden dat hem of haar toegang geeft tot bijeenkomsten met de top van de nationale 
en internationale zakenwereld, waaronder handelsmissies met het ministerie van 
Economische Zaken. Daarnaast krijgt de Young Captain een coaching traject met onder 
andere professionele performance en mediatrainingen en deelname aan het prestigieuze 
New Board Program van de Nyenrode Business Universiteit. 
 
Young Captains Program 
Ruimt dertig kanshebbers voor de Young Captain Award 2016 en ex-deelnemers uit 
voorgaande jaren namen in september 2016 deel aan een nieuw tweedaags programma, 
het Young Captains Program. Om de kandidaten te vormen en uit te dagen, kwamen tijdens 
het interactieve programma onder regie van de Academisch partner Nyenrode Business 
Universiteit talloze onderwerpen aan bod om kandidaten voor te bereiden op de volgende 
stappen in hun loopbaan aan de hand van inleiders van Award-partners. Het Young Captains 
Program is een nieuw onderdeel van de Young Captain Award en ondersteunt de 
kandidaten op hun weg naar ‘Board Room readiness.’  
 

 
Over de Young Captain Award 
Met de jaarlijkse toekenning van de Young Captain Award brengt Stichting Young Captain Nederland de 
aankomende generatie decision makers van het toonaangevende Nederlandse bedrijfsleven in een vroege fase 
van hun carrière onder publieke aandacht. De jaarlijks gekozen Young Captain Nederland is het boegbeeld 
voor beoogd innovatief, inspirerend en toekomstig zakelijk leiderschap. Zij zijn het die straks hét verschil 
maken waar het gaat om de positie van ondernemend Nederland in Europa en daarbuiten. In samenwerking 
met de Nyenrode Business Universiteit organiseert de Stichting Young Captain met de finalisten jaarlijks de 
Young Bilderberg Conferentie, een unieke denktank van jonge business leiders. Ook organiseert de Young 
Captain Award in samenwerking met de Award-partners het tweedaagse Young Captains Program waarin 
kandidaten voorbereid worden op de volgende stappen in hun carrière.  
 
Voor meer informatie of een interview verzoek kunt u contact opnemen met: 
Merel Zeilstra – Hill+Knowlton Strategies    
Tel: +31 (0)20 404 47 07     
Mob: +31 (0)630014166       
E: merel.zeilstra@hkstrategies.com    
www.youngcaptainaward.nl   
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