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Generation Next Academy  
gaat weer van start
Je wil graag kennis opdoen over financiële onderwerpen en leren van 
experts. En ook eens met andere mensen in dezelfde levensfase en 
financiële situatie sparren over wat er speelt in jouw wereld. Dan is de 
Generation Next Academy echt iets voor jou.

Speciaal voor kinderen van onze private banking klanten, in de 
leeftijdscategorie 18-30 jaar, hebben we de Generation Next 
Academy opgericht. De experts van ABN AMRO MeesPierson 
hebben een jaarprogramma ontwikkeld, dat gaat over het krijgen 
en hebben van vermogen. Alle voor jouw relevante onderwerpen 
komen hierin aan de orde. Of het nu gaat over beleggen, schenken, 
privacy, ondernemen of de invloed van geld op relaties.

De Academy biedt een mix van inspirerende events en interessante 
e-learnings. Het programma doorloop je samen met een vaste 
groep leeftijdsgenoten, je hebt toegang tot het e-learningplatform 
én je wordt begeleid door de Next Coaches. 
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Wat levert de Generation Next Academy je op? 
Nadat je het programma hebt doorlopen, heb je:

 ▶ Kennis opgedaan van experts uit de financiële, fiscale en juridische wereld
 ▶ Een goed beeld van welke verantwoordelijkheden en verplichtingen er komen kijken bij 

het krijgen en het hebben van vermogen
 ▶ Inzicht in hoeverre jij actief met financiën om wil gaan nu en in de toekomst
 ▶ Andere jonge mensen ontmoet met wie je vrijuit kunt sparren

De Academy is geen beleggingscursus. Tijdens de Academy zijn er een aantal onderdelen die 
gaan over beleggen. Het is belangrijk dat je goed kijkt welk risicoprofiel bij jou past als je wil 
gaan beleggen, omdat beleggen risico’s met zich meebrengt, je kunt (een deel) van je inleg 
verliezen. Uiteraard komt dat ook tijdens de Academy trainingen uitgebreid aan bod. Met de 
Generation Next Academy willen we je aanzetten om na te denken over je financiële toekomst 
en op weg helpen bij vraagstukken rondom vermogen.

Kosten
De kosten zijn € 1100 inclusief btw. 

Heb je interesse? 
Het nieuwe programma start in april 2022.  
Schrijf je in via Generation Next Academy - ABN AMRO MeesPierson

Heb je vragen? 
Neem contact op via next@nl.abnamro.com

https://www.abnamro.nl/nl/privatebanking/uw-doelen/vermogensbegeleiding-voor-uw-kinderen/next-academy/academy.html
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Programma 
Generation Next Academy  
2022
Uit ervaring is gebleken dat de onderwerpen personal finance,  
grip op geld, beleggen en ondernemen een belangrijke rol spelen bij 
jongvolwassenen uit vermogende families. Op basis daarvan 
hebben we een gevarieerd programma samengesteld met events 
op diverse locaties. Daarnaast  bestaat het programma uit  
e-learnings over een breed scala aan onderwerpen die je kunt doen 
wanneer het jou het beste uitkomt.

Op de volgende pagina’s vind je het overzicht van de events en 
e-learnings die we binnen de Generation Next Academy 2022 
aanbieden. 
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Events (avondprogramma) 
Insights van ondernemers | Utrecht | dinsdag 5 april 2022
Jonge ondernemers aan het woord over het starten van een 
onderneming of het overnemen van een bedrijf. Wat maakt 
hun aanpak en bedrijf succesvol? Maar ook: waar hebben zij 
slapeloze nachten van gehad? En wanneer ging het bijna mis? 
Interessant voor iedereen die zich in de nabije of verre toekomst 
aan het ondernemerschap wil wagen, maar ook voor degenen die 
overwegen in een start-up te investeren.

Starten met beleggen | Amsterdam | donderdag 14 april 2022  
Mede door de aanhoudende lage spaarrente, kan beleggen een 
steeds aantrekkelijker alternatief zijn voor sparen. Waar kun je 
allemaal in beleggen? Wat zijn de risico’s? Hoe begin je met 
beleggen? En hoe plan je je beleggingen zodat ze aansluiten op 
je behoeftes van nu en in de toekomst? Tijdens deze bijeenkomst 
worden deze en meer vragen behandeld, zodat je meer inzicht hebt 
in wat er allemaal bij komt kijken als je wil gaan beleggen.

Jij en je geld | Den Haag |  donderdag 12 mei 2022
Tijdens deze bijeenkomst denk je samen met je jaargenoten na 
over de rol van geld in je leven. Hoe belangrijk is geld voor jou? 
Welke rol speelt geld bij jullie thuis? Besteed je het aan de juiste 
dingen? Zou je minder zuinig moeten zijn of juist fanatieker willen 

sparen? En met welk doel dan? Onder leiding van een filosoof word 
je geprikkeld om te ontdekken wat voor jou belangrijk is in je relatie 
met geld.

Beleggen Next Step | Amsterdam | donderdag 19 mei 2022
Nu je de basis van beleggen kent, wil je meer weten over de 
samenstelling van een portefeuille. Wat zijn de selectiecriteria? 
Welke dillema’s zijn er? Welk risicoprofiel past bij jou, want je kunt 
je inleg verliezen. Hoe zit het met het onderwerp duurzaamheid 
binnen beleggen? Wat zijn belangrijke kansen en valkuilen? Aan 
de hand van praktijkcases leer je welke strategie je zou kunnen 
toepassen. En ontdek je dat niet alles altijd zwart of wit is, of in 
beurstermen: rood of groen.

Beleggingstrends | Amsterdam | dinsdag 7 juni 2022 
We starten met een terugblik op de vorige beleggingsevents. 
Wat heb je geleerd? Heb je nog vragen? Daarna word je verder 
meegenomen in hoe de beleggingswereld werkt. Welke trends zien 
we op de lange termijn die door de economische cycli heen gaan? 
En hoe kun je daarop inspelen? Wat is interessant en wat betekent 
dat voor een beleggingsportefeuille?
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Workshopmiddag | Amsterdam | zaterdag 18 juni 2022
Op deze middag kun je kiezen uit 2 van de workshops. 

Workshop 1: Een huis financieren 
Wat zijn de mogelijkheden om je eigen woning te financieren? En 
wat is de meest geschikte manier voor jou? Wil je hiervoor je eigen 
geld inzetten? Of wil je een (familie)hypotheek afsluiten? En als je 
wilt lenen, doe je dat dan bij de bank, bij je ouders of misschien heb 
je wel een eigen bv? Welke fiscale regels gelden hiervoor?

Workshop 2: Fiscaliteit rondom vermogen 
In deze workshop staan wij stil bij de belangrijkste belastingen 
die spelen bij jouw inkomen en vermogen. Ben je in loondienst of 
ondernemer? Hoe worden jouw verdiensten dan belast en hoe kun 
je dit optimaliseren? Wat zijn de fiscale gevolgen van een eigen 
woning? Mogelijk gaan je ouders vermogen overdragen. Hoe kan dit 
fiscaal optimaal? Op een praktische wijze geven wij antwoord op al 
deze vragen, zodat jij er direct je voordeel mee kunt doen.

Workshop 3: Filantropie 
Bijdragen aan een mooiere wereld. Er zijn verschillende manieren 
om goed te doen én geld te schenken. Eenmalig en structureel, 
op kleine en op grote schaal, in Nederland en in de rest van de 
wereld, als gift en als investering. In deze workshop zetten we de 
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mogelijkheden op een rij en maak je een Donatieplan om jouw 
doelen te realiseren.

Workshop 4: Start je eigen bedrijf 
Altijd al je eigen baas willen zijn? Dan ben je misschien wel geknipt 
voor het ondernemerschap. Wil je starten? Bedenk dan of je alleen 
of samen met anderen wil ondernemen. Welke afspraken maak je 
dan en hoe leg je ze vast? Hoe geef je de samenwerking met een 
eventuele externe financier vorm? En natuurlijk het vervelendste: 
het papierwerk. Waar moet je je doorheen werken voordat je kunt 
starten? Samen met jou staan wij stil bij deze vragen zodat jij weet 
wat je te doen staat voordat je gaat starten. Ook dat hoort bij goed 
ondernemerschap.

Beleggingsgame | Den Haag | donderdag 23 juni 2022
Aankopen of juist verkopen? Doen wat anderen doen of juist niet? 
Beleggen betekent beslissingen nemen. Tijdens dit evenement 
speel je daarom in teams de Beleggingsgame. Verschillende 
uitdagende beleggingscases vragen om een beslissing. Tussendoor 
deelt een beleggingsexpert van ABN AMRO MeesPierson tips 
en tricks, zodat je de avond zeker verlaat met nieuwe kennis én 
inzichten en wie weet… de hoofdprijs.

Je komt in contact met mensen 
in dezelfde situatie, je doet 

aan netwerken en je leert veel, 
ook van elkaar. Dat vind ik echt 

fantastisch.

Vermogen en familie | Amsterdam | donderdag 30 juni 2022    
Betrekken je ouders je al van jongs af aan bij financiële zaken?  
Of komt dit onderwerp juist nooit op tafel bij jullie? Als je uitzicht 
op vermogen hebt, is het belangrijk de verwachtingen van je 
ouders over de overdracht van dit vermogen te kennen. Maar hoe 
begin je een gesprek met je familie over zo’n delicaat onderwerp? 
En wat doe je als je eigen wensen en doelen niet matchen 
met de verwachtingen van je ouders? Onder leiding van een 
familiedeskundige ga je in gesprek om deze onderwerpen  
met elkaar te bespreken.
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E-learnings
Hoe zet je je vermogen in om je ambities te realiseren?
Vermogen staat voor vrijheid maar vraagt ook om beslissingen. Wat 
zijn jouw ambities? Heb je er al eens over nagedacht wat je later 
met je vermogen wilt bereiken? En hoe haalbaar is dat? De kans 
is groot dat je meer dan één doel hebt. Als je deze e-learning hebt 
gelezen, weet je waarom het belangrijk is om na te denken over 
vermogensdoelen.

Van droom naar doel
Ieder mens droomt er weleens van: het roer omgooien en iets héél 
anders met je leven gaan doen. Durf jij gewoon je droom te volgen? 
Laat je gedachten alvast eens de vrije loop en laat je inspireren 
door drie leeftijdsgenoten die al stappen ondernomen hebben in 
het najagen van hun droom. Dan weet je hoe je je dromen kunt 
realiseren.

Privacy: zichtbaar of onzichtbaar vermogen 
Hoe wordt vermogen zichtbaar voor de buitenwereld? En welke 
maatregelen zorgen ervoor dat je controle houdt over het privé 
houden of openbaar maken van vermogen? In deze e-learning kijken 
we hoe het met je zichtbaarheid gesteld is en wat je (nog meer) 
kunt doen om discreet om te gaan met vermogen.

Hoe zorg je voor goed financieel advies?
Door de financiële situatie van je familie sta je voor ingrijpende 
financiële keuzes. Hoe zorg je bijvoorbeeld op een goede manier voor 
het familievermogen? En bereik je zo ook de doelen die je zelf voor 
ogen hebt? Daarin kun je wel wat advies gebruiken. Deze e-learning 
geeft je inzicht in de verschillende vormen van financieel advies.

Welk pad bewandel je als de wereld aan je voeten ligt? 
Als jongvolwassene heb je mogelijkheden en doelen te over.  
Maar hoe ga je om met al deze keuzes en ervaar je daarbij 
keuzestress? Wees gerust. Ook je leeftijdsgenoten ervaren dit. 
In deze e-learning worden verschillende relevante twintigers- en 
dertigers-dilemma’s uitgelicht.

Hoeveel geld heb je nodig, nu en in de toekomst?
Ben je gericht voor iets aan het sparen? Of schuif je geld door naar 
je spaarrekening als het zo uitkomt? Het zou handig zijn als je weet 
hoeveel geld je in de toekomst nodig hebt, dan kun je daar nu alvast 
voorbereidingen voor treffen. Maar kun je dat berekenen of kun je 
net zo goed een glazen bol aanschaffen? Deze e-learning geeft je 
inzicht in je financiën nu en in de toekomst.
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Wat moet je weten over de belastingaangifte?
Aangifte doen en belasting betalen, je ontkomt er niet aan. Echt 
een reden dus om je erin te verdiepen. Want te veel betalen, dat 
zou jammer zijn. Maar wat is dan juist voor jou interessant om te 
weten? De e-learning geeft je praktische informatie over de ins en 
outs van belasting.

Je leeft voor je onderneming. Kun je hier goed van leven?
Als ondernemer streef je naar het beste resultaat voor je bedrijf, toch? 
En je wilt de ruimte hebben om naar hartenlust te ondernemen en 
te investeren. Maar vergeet je privébelangen niet! Van ondernemen 
alleen kun je niet leven. Hoe je dit voor elkaar krijgt? Zorg dat je 
zakelijke en privébelangen in balans zijn! Niet alleen nu, maar ook 
later. Deze e-learning legt uit hoe je dit kunt aanpakken.

Hoe kun je je laten adviseren over een onderneming?
Als ondernemer pieker je weleens. Wel of niet die nieuwe locatie? 
Gaat je product aanslaan of niet? Gebruik je eigen netwerk, zoek 
steun bij mensen uit je directe omgeving als je er niet uit komt! In 
deze e-learning lees je meer over de manieren die er zijn om aan 
informatie en inzichten te komen.

Beleggen: hoe en waarom?
Vraag je je weleens af hoe je jouw vermogen nu of later beter voor 
je kunt laten werken? Natuurlijk, sparen is een mogelijkheid, maar 
het rendement is laag. Beleggen kan een manier zijn om meer 
uit je vermogen te halen. Beleggen gaat over kansen benutten en 
risico’s beheersen. Lees de e-learning op het platform en ontdek of 
beleggen iets voor jou is.

We spraken er nooit over. Mijn ouders 
hadden de zaken goed geregeld en ik 

zou in de toekomst weleens horen hoe 
of wat, terwijl ik nu al vragen had.  

Na het volgen van de Generation Next 
Academy durfde ik het gesprek wat 

makkelijker aan te gaan.
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Beleggen: op gevoel of met verstand?
Als we beleggingsbeslissingen nemen, laten we ons vaak leiden 
door emoties. Zijn we te voorzichtig of nemen we juist te veel 
risico? ‘Behavioural Finance’ bestudeert het gedrag en de emoties 
die bij beleggingsbeslissingen een rol spelen. In de e-learning op het 
platform lees je meer over dit onderwerp en daardoor kun je deze 
emoties straks bij jezelf leren herkennen en weet je beter hoe je 
daarmee om kunt gaan.

Hoe maak je het verschil met een goed ondernemingsplan?
Ondoordacht starten met ondernemen is een 'no go'. Het risico 
dat je daardoor zaken vergeet ligt op de loer. Het schrijven van een 
ondernemingsplan helpt! Maar wat zet je erin? En hoe wek je de 
interesse van een investeerder of bank? De e-learning geeft je 
inzicht in wat erbij komt kijken als je zelf een bedrijf wil starten.

Wat moet je weten over bedrijfsvormen en startkapitaal?
Zie je jezelf op korte termijn een bedrijf starten? Of ligt je 
ondernemingsplan misschien al klaar? Dan is het belangrijk om na te 
denken over een passende bedrijfsvorm voor je plannen. En heb je 
trouwens al nagedacht over hoe je aan geld komt voor je plannen? Na 
deze e-learning weet je beter welke bedrijfsvorm past bij jouw plan.

Hoe voorkom je conflicten over geld binnen je familie?
Een goede band met je familie is natuurlijk iets waar je vooral 
zelf voor zorgt. Toch zijn er een paar tips die je kunnen helpen om 
deze band goed te houden op het moment dat er discussies over 
vermogen ontstaan. Want wat doe je als je met je familie niet op 
één lijn zit over het (beheer van) vermogen? Deze e-learning geeft je 
handvatten voor het gesprek met je familie.

Jij en je ouders: hoe anticipeer je op de toekomst?
Deze e-learning geeft je een doorkijkje naar de toekomst, zodat 
je weet wat je kunt verwachten als je ouders ziek worden of 
overlijden. En bijvoorbeeld alvast in gesprek kunt gaan met je 
ouders over jullie wensen, verwachtingen en vragen. En wat heb 
je zelf eigenlijk geregeld voor je naasten voor het geval jou iets 
onverwachts overkomt? 

Vermogensoverdracht binnen je familie; waar moet je op letten?
Overdracht van het familievermogen, praten jullie er thuis over? 
Of is het juist een ‘no go’ onderwerp? Dat zou jammer zijn, want 
het is belangrijk om het er juist wel met elkaar over te hebben. 
Vraag je je af waarom? Deze e-learning geeft duidelijkheid over 
vermogensoverdracht.



 Fijn om thuis ook wat te doen 
via het e-learningplatform.
Overzichtelijk, ik kan zelf 

artikelen lezen, op het moment 
dat het mij uitkomt.



Algemene Disclaimer
De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is bedoeld 
als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag 
daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het 
aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten 
noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor 
uw eigen rekening en risico. De informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op door  
ABN AMRO aangeboden financiële instrumenten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO 
kunt u vinden in de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad 
Effectendienstverlening ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via www.abnamro.nl/beleggen.

Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen 
aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden 
informatie in dit document juist, volledig of actueel is. ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder 
voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren 
of te wijzigen.

ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten 
aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de 
informatie die u in dit document wordt aangeboden of het gebruik daarvan.

ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, 
octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document 
aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan 
de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden 
of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of 
rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in dit document wel 
afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik.
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