GRIP OP

GROEI
De beste
investering
die je kunt
doen...

...in je
bedrijf én
in jezelf.

Doe mee!
Meld je aan voor dit unieke
OOvB bedrijfsprogramma

Herken je dit?

In vijf stappen naar een gezonde groei
Waar gaan we
voor? Waar staan
we voor?

De ﬁnanciering voor je groeiplannen? Een uitbreiding van
je pand? Het gebrek aan motivatie bij je medewerkers? De
stress door de lange werkweken? Je hebt als ondernemer
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met behoorlijk wat uitdagingen te verwerken. En in veel
gevallen sta je er ook nog eens alleen voor. Dat is lang niet

Hoe houden we
‘grip’ en hoe
sturen we bij?

altijd prettig. Vooral ook omdat je niet op alles een antwoord
hebt.
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Welke doelen
willen we
behalen?

Bij OOvB adviseurs en accountants herkennen we deze
ondernemers en hun uitdagingen. Het goede nieuws?
We kunnen je helpen. We hebben er een effectief
ondernemersprogramma voor ontwikkeld.

Hebben we een team?
En hoe krijgen we
dat mee?

Dit ondernemersprogramma heet: “Grip op Groei!”
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Hoe ziet het ‘plan’ eruit
waarmee we
de doelen bereiken?

De uitvoering van het programma “Grip op Groei”?
Het programma “Grip op Groei” haalt het beste uit jezelf en uit je bedrijf. Om dat te bereiken
starten we met een persoonlijke intake en worden 4 klassikale bijeenkomsten (met maximaal
4 gelijkgestemde ondernemers) afgewisseld met enkele persoonlijke voortgangsgesprekken
op je bedrijf.
3 maanden intensieve fase (programma uitrol)
1,5 uur

1,5 uur
Persoonlijk
intakegesprek

2,5 uur

Voortgangsgesprek
over doelstellingen
2,5 uur

Uitleg Business
Canvas Model (BCM)

2,5 uur
Toepassing
data in BCM

36 maanden (monitoring)
18x

2,5 uur

2,5 uur

Uitleg over
drie-jaren-plan

van 4 bijeenkomsten

1,5 uur

vindt plaats op:

Voortgangsgesprekken

Teamsessie
sleutelfiguren

6x

Donderdag 22 september (15:00 - 17:30)

1,5 uur

Terugkom
momenten

Uitleg over
relevante KPI’s

Donderdag 6 oktober (15:00 - 17:30)

Donderdag 20 oktober (15:00 - 17:30)

2 uur
Concurrentie- en
markt onderzoek

Uitwerking van
drie-jaren-plan

Inrichting
van KPI’s

Het klassikale programma

Individueel 1 op 1

Klassikaal

Huiswerk

Donderdag 3 november (15:00 - 17:30)

De individuele gesprekken vinden plaats
op afspraak.

Wat het je oplevert?

Je investering?

Als je hebt deelgenomen aan het programma

Deelname aan het programma “Grip

“Grip op Groei” zijn een aantal zaken

op Groei” is een investering die zowel

duidelijk. Je zult een helder beeld hebben

waardevol is voor jouw bedrijf als voor

waar je met je bedrijf heen wilt gaan. En

jezelf.

welke keuzes daarbij gemaakt dienen te

De investering bedraagt 2500 euro

worden. Ook heb je een beter inzicht over je

voor de intensieve fase van de eerste 3

eigen leiderschapsstijl en heb je geleerd hoe

maanden en 175 euro per maand voor

je het beste uit jezelf en je team kunt halen.

36 maanden erna.

“Een bedrijf ontwikkelt zich nooit verder
dan de ondernemer die erachter zit”

Door wie?
Het programma is ontwikkeld door OOvB adviseurs en accountants en Factor64 en wordt
uitgevoerd door Marc van der Wielen.
Marc heeft een langjarige ervaring als ondernemer en is reeds een groot aantal jaren actief
als sparringpartner en begeleider voor ondernemers en leidinggevenden. Daarnaast word
je begeleid door een bekende OOvB bedrijfsadviseur. Dat is ook degene die na afronding
van het programma maandelijks de ontwikkeling in je bedrijf monitort.

Aanmelden doe je zo.
Ben je overtuigd en wil je deelnemen aan het OOvB programma
‘Grip op Groei’? Neem dan contact op met je OOvB
bedrijfsadviseur.
Wil je meer uitleg over het programma? Ook dat kan.
Je OOvB bedrijfsadviseur kan je er alles over vertellen.
events@oovb.nl

