Denk groter. Groei door. Maak meer impact.

Ontdek jouw potentieel en werk aan een
persoonlijk groeiplan tijdens Het Groeicollege!
In acht maanden doelgericht groeien dankzij:
GROEISTRATEGIEËN VAN
NEDERLANDSE TOP-BEDRIJVEN

WETENSCHAPPELIJKE
ANALYSES VAN EXPERTS

SAMENWERKING MET
COLLEGA-ONDERNEMERS
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Het Groeicollege is een initiatief van

Meer informatie en aanmelden op www.hetgroeicollege.nl

Vandaag investeren in het succes van morgen
Je bent al een tijdje ondernemer, maar het is niet meer zo makkelijk om de groei van de
eerste jaren vast te houden. Er lijkt wel meer concurrentie, de behoeften van klanten
veranderen, er moet worden geïnnoveerd… maar jouw ambitie blijft. Je wilt groeien,
immers met groei maak je meer impact, en geeft je de kans jezelf en je medewerkers te
ontwikkelen.
Alleen: hoe doe je dat? Het initiëren en begeleiden van groei vereist aandacht,
structuur en goed leiderschap. Dat betekent investeren in jezelf, in je bedrijf én in je
medewerkers.
Het Groeicollege is voor alle mkb-ondernemers die continu aan hun persoonlijke groei
en aan de groei van hun bedrijf willen werken. Een uniek interactief programma, met
wetenschappelijke analyses van kleine, maar ook grote Nederlandse bedrijven als
Coolblue, Picnic en Takeaway. Speciaal samengesteld door experts, voor ondernemers
die vandaag willen investeren in het succes van morgen.
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Groei door, denk groot!
Ondernemen gaat met vallen en opstaan. Wie wil doorgroeien, moet groot durven
denken: je bedrijf klaarmaken voor de toekomst, innoveren, opschalen. Klinkt simpel.
Maar hoe creëer je nieuwe businesskansen? Hoe zet je een langetermijnstrategie op die
effectief én efficiënt is? En hoe creëer je een optimaal groeiklimaat binnen jouw bedrijf?
Het is de kunst om groeikansen te herkennen, welke investeringen zijn nodig om groei
te faciliteren, en hoe trek je groeifinanciering aan? Leer hoe digitalisering het gedrag
van je klanten beïnvloedt, maar óók impact heeft op je verdienmodellen. Hoe speel je
daarop in? De hoor- en werkcolleges van Het Groeicollege geven jou de kans om een
persoonlijk groeiplan op te stellen en bieden jou direct toepasbare inzichten om je
groeiambitie te verwezenlijken!
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Succesfactor Coolblue | Picnic | Takeaway
Alle succesvolle ondernemers kennen ups en downs. Door de succesfactor van
Nederlandse topbedrijven als Coolblue, Picnic en Takeaway te analyseren, biedt Het
Groeicollege een mix van theoretische en praktische colleges door hoogleraren die
bekendstaan als dé experts in hun vakgebied. Deze unieke samenwerking tussen
wetenschap en praktijk is samengesteld door De Ondernemer, nlgroeit en Erasmus
Centre for Entrepreneurship.
Het programma bestaat uit inspirerende cases uit de top van ondernemend Nederland
zoals Pieter Zwart (Coolblue), Michiel Muller (Picnic) en Jitse Groen (Takeaway), met
analyses en onderbouwing van hoogleraren en specialisten. In acht maanden leer je
hoe je hun groeistrategieën toepast op jouw bedrijf, en hoe je groei inzichtelijk maakt.
Tijdens de interactieve werkcolleges en peer-sessies met collega-ondernemers maak je
onder begeleiding van een teamcoach vanuit nlgroeit jouw persoonlijk groeiplan nóg
sterker en bouw je een waardevol netwerk op.

“Bij Het Groeicollege
leer je doelgericht
werken aan je
bedrijf, samen met
ondernemers met
dezelfde mindset.
Samen leren groeien.
Dat gun ik iedereen!”
Simon de Wit, Eigenaar Restaurant Ikigai & Oriental Green House te Eindhoven.
Deelnemer aan Het Groeicollege reeks voorjaar 2021.
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Persoonlijk Groeiplan in acht maanden
Vanaf het moment dat het hoorcollege is bekeken en het werkcollege van start gaat,
voer je de opdrachten zelfstandig uit. De tijdsinvestering per college is gemiddeld 4 uur.
Aan het einde van Het Groeicollege beschik je over een concreet persoonlijk groeiplan
en een certificaat vanuit de Erasmus Universiteit. We sluiten het programma af met een
live collegedag in maart 2022 waar deelnemers en docenten elkaar ontmoeten tijdens
een dag vol inspiratie.
Check het programma en meld je NU aan op www.hetgroeicollege.nl Let op: er zijn
maar 100 plaatsen beschikbaar!

Aanvang, kosten en voorwaarden
Deelname aan Het Groeicollege

€ 1.895,- p.p.

De volledige opleiding inclusief acht hoorcolleges, acht werkcolleges, accreditatie vanuit de Erasmus Universiteit en de afsluitende live collegedag.
Tweede persoon tegen gereduceerd tarief

€ 3.145,- voor

Alleen van toepassing op twee personen werkzaam voor hetzelfde bedrijf. 2 deelnemers
Het Groeicollege wordt gegeven in de periode 14 oktober 2021 t/m 31 maart 2022. Hierin worden acht onderwerpen behandeld. Elk collegeonderwerp bevat een online hooren werkcollege. Daarbij werk je aan concrete opdrachten en een persoonlijk groeiplan
voor jouw bedrijf door online-samenwerking tussen de deelnemers en begeleiding van
een ervaren groeiondernemer als teamcoach. Alle genoemde prijzen zijn excl. btw en
gelden alleen voor de collegereeks startend in oktober 2021. Deelnemers ontvangen de
boeken Gezond groeien in 5 stappen en Groter groeien. Eventuele andere leermiddelen
(video, samenvattingen etc.) worden online ter beschikking gesteld. Andere boeken zijn
niet inclusief. Ga voor aanvullende voorwaarden naar www.hetgroeicollege.nl

Meld nu aan op hetgroeicollege.nl
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Programma en leerdoelen van Het Groeicollege
Groeicollege 1

Aan de slag!
Hoe werkt Het Groeicollege? Wat kan ik verwachten van de colleges en wat wordt er van
mij verwacht? Hoe zitten die opdrachten in elkaar, wie zit er in mijn team en wie is de
teamcoach? Je ontdekt het allemaal tijdens het eerst college waar je klaar zal worden
gemaakt voor de start van Het Groeicollege.
Het introductiecollege is online beschikbaar vanaf 14 oktober 2021. Dit college is op
ieder gewenst moment te bekijken. Het werkcollege ter introductie van jouw team vindt
plaats op 1 november van 19.30 tot 21.15 uur. Deze online-bijeenkomst is live en cruciaal voor een succesvolle deelname aan Het Groeicollege.
Door prof. dr. Justin Jansen – Hoogleraar Ondernemerschap, Rotterdam School of Management,
Erasmus Universiteit Rotterdam en Kees de Jong, ondernemer, groeiexpert en founder van nlgroeit.

Groeicollege 2

Kansen zien en benutten
In het tweede college ‘Verken je groeilandschap’ kijken we hoe gezond jouw bedrijf is.
Welke invloed heeft de steeds veranderende wereld op jouw klanten? Welke bestaande
kerncompetenties binnen jouw bedrijf kun je hiervoor inzetten? Zo verken je jouw groeilandschap en leer je mogelijke groeikansen herkennen.
Dit hoorcollege is online beschikbaar vanaf 4 november. Dit college is op ieder gewenst
moment te bekijken. Het interactieve werkcollege vindt plaats op 17 november van
19.30 tot 21.15 uur. Deze online-bijeenkomst is live en cruciaal voor het opstellen van
jouw groeiplan.
Door prof. dr. Justin Jansen – Hoogleraar Ondernemerschap, Rotterdam School of Management,
Erasmus Universiteit Rotterdam

Groeicollege 3

Ontdek je groeiformule
Op welke kansen ga je inzetten en op welke juist niet? Hoe bepaal je dat? Kernvragen in
dit college ‘Ontdek je groeiformule’ zijn: Hoe zorg je voor vliegwieleffecten? Wat ga je van
klanten leren? Welke expertise heb je nodig om een nieuw groeipad te ontwikkelen? Wat
is het groeipotentieel?
Dit online hoorcollege is beschikbaar vanaf 18 november. Het college is op ieder gewenst moment te bekijken. Het interactieve werkcollege vindt plaats op 1 december van
19.30 tot 21.15 uur. Deze online-bijeenkomst is live en cruciaal voor het opstellen van
jouw groeiplan.
Door prof. dr. Tom Mom – Hoogleraar Strategische Groei, Rotterdam School of Management,
Erasmus Universiteit Rotterdam
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Groeicollege 4

Verdienmodellen
Dat digitalisering ons leven ingrijpend en blijvend heeft veranderd, is duidelijk. Maar hoe
beïnvloedt digitalisering het gedrag van klanten en wat is de impact ervan op verdienmodellen? Hoe speel je hier als ondernemer slim op in? Deze vragen staan centraal in het
college ‘Digitalisering en nieuwe verdienmodellen’.
Dit online hoorcollege is beschikbaar vanaf 2 december. Het college is op ieder gewenst
moment te bekijken. Het interactieve werkcollege vindt plaats op 15 december van
19.30 tot 21.15 uur. Deze online-bijeenkomst is live en cruciaal voor het opstellen van
jouw groeiplan.
Door dr. Robert Rooderkerk – Universitair Hoofddocent Operationele Processen, Rotterdam
School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam

Groeicollege 5

Investeren
Tijdens het college ‘Investeren’ zoomen we in op de financiële fundamentals achter
jouw bedrijf en de mogelijkheden om groeifinanciering aan te trekken. Wat betekent
het groeiplan voor je bedrijfskapitaal? Welke investeringen heb je nodig om de groei te
faciliteren en hoe financier je dit?
Dit online hoorcollege is beschikbaar vanaf 13 januari. Het college is op ieder gewenst
moment te bekijken. Het interactieve werkcollege vindt plaats op 26 januari van 19.30
tot 21.15 uur. Deze online-bijeenkomst is live en cruciaal voor het opstellen van jouw
groeiplan.
Door dr. Arjen Mulder – Universitair docent Financieel Management, Rotterdam School of
Management,Erasmus Universiteit Rotterdam

Groeicollege 6

Leiderschap & teamprestatie
Een groeiende organisatie is altijd in beweging. Dat legt extra druk op de leider. Maar
groeien doe je ook samen! Hoe geef je concreet vorm aan het groeivermogen van je
organisatie? In dit college ‘Groei leiderschap’ leer je over winnende leiderschapsteams,
over focus op de groeifundamenten van de organisatie, en over het creëren van een
optimaal groeiklimaat.
Dit online hoorcollege is beschikbaar vanaf 27 januari. Het college is op ieder gewenst
moment te bekijken. Het interactieve werkcollege vindt plaats op 9 februari van 19.30
tot 21.15 uur. Deze online-bijeenkomst is live en cruciaal voor het opstellen van jouw
groeiplan.
Door dr. Ferdinand Jaspers – Programmadirecteur, Erasmus Centre for Entrepreneurship
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Groeicollege 7

Fuel the engine and light the fire!
Een organisatie groeit door menselijke energie. In dit college ‘Talentontwikkeling’ krijg
je zicht op medewerkers als energiebronnen. Je leert dat leidinggevenden een cruciale
rol spelen in de ontwikkeling van talent én het rendement op talent. Kortom: verbinding
door energie. Want niet alleen de medewerkers, maar vooral hun onderlinge relaties
kunnen een organisatie laten vlammen. En hoe!
Dit online hoorcollege is beschikbaar vanaf 10 februari. Het college is op ieder gewenst
moment te bekijken. Het interactieve werkcollege vindt plaats op 23 februari van 19.30
tot 21.15 uur. Deze online-bijeenkomst is live en cruciaal voor het opstellen van jouw
groeiplan.
Door prof. dr. Lidewey van der Sluis – Hoogleraar Talent Management, Nyenrode Business
Universiteit

Groeicollege 8

Meer en slimmer verkopen
Uiteindelijk gaat groeien ook om meer verkopen. Veel ondernemers worstelen met de
overgang van ‘veel zelf doen’ naar een effectief en schaalbaar marketing en sales apparaat, dat systematisch voor continue groei zorgt.
In dit college leg je het fundament voor het optimale salesproces voor jouw bedrijf. Wat
is het profiel van de Perfecte Klant voor jouw bedrijf, en voor welke klanten moet je juist
beducht zijn? Je gaat aan de slag met je value proposition en je ontwikkelt ijzersterke
voordelen. Doel is dat klanten willen kopen, in plaats van dat je verkoopt. En tot slot
maak je een start met het maken van een Sales Playbook, waarmee je een begin maakt
met het vastleggen van de strategische en operationele Best Practices op het gebied van
sales en marketing.
Dit online hoorcollege is beschikbaar vanaf 24 februari. Het college is op ieder gewenst
moment te bekijken. Het interactieve werkcollege vindt plaats op 9 maart van 19.30
tot 21.15 uur. Deze online-bijeenkomst is live en cruciaal voor het opstellen van jouw
groeiplan.
Door ‘sales professor’ Andre Hagelen, ondernemer en salesexpert.

Afsluitende live collegedag
Het Groeicollege sluit af met een spetterende live collegedag vol inspiratie en verdieping.
Hier ontmoet je de ondernemers achter de bekendste Nederlandse groeibedrijven persoonlijk, deel je ervaringen met collega-groeiondernemers en de belangrijkste learnings
uit de beste groeiplannen. De toekomst van ondernemend Nederland komt hier bij elkaar, een netwerk waarvan jij gegarandeerd onderdeel wilt uitmaken!
Deze afsluitende live collegedag vindt plaats in de laatste week van maart 2022.
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