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Hét 
groeiprogramma 
voor ambitieuze 

startups om door 
die grens van 

1 miljoen euro en 
10 medewerkers 

te breken



Herken jij het volgende? 
1. je werkt hard (te hard?), een work life balance  

ontbreekt soms 
2. je zegt tegen alles ‘ja’, je mist focus en overzicht 
3. je geeft te veel korting, je propositie is niet duidelijk 
4. je gebruikt je e-mail als to-do lijst ipv je jaar prioriteiten

Dan zijn dit de oplossingen die jij zoekt 
1. je wilt slimmer werken, niet harder 
2. je wilt grip op je uitvoering en focus op het  

aller belangrijkste 
3. je wilt blije klanten, gezonde winst en positieve impact 
4. je wilt meer werken áán je bedrijf met duidelijke prio’s

De beloften die wij doen 
1. structuur in je bedrijf, rust in je hoofd en tijd  

vrij in je agenda
2. je ontwikkelt de mindset om van een kwart miljoen 

door een miljoen te groeien 
3. veel blije klanten met een propositie die kraakhelder 

is en écht verschil maakt 
4. van het wiel opnieuw uitvinden naar een netwerk 

met ondernemers die jou begrijpen

Hé impact 
    ondernemer! 

Jij hebt de potentie om bij de 4% bedrijven te 
horen die impact maakt en door de 1 miljoen 
omzet grens heen breekt. Dan wordt het nu 
wel tijd om aan je BHAG (Big Hairy Audacious 
Goal), je not to-do list en je winnende 
propositie te werken. Guess what? Met ons 
jaarprogramma leer je dat en meer! (zoveel 
dat het niet in deze intro past). 

Oh en het zou kunnen dat we ook de 
leukste trainings locaties regelen, heerlijk 
vegan eten en nog wat verrassingen in 
petto hebben. Tijdens sessies wordt je 
dus volledig ontzorgd zodat je al je tijd en 
aandacht kunt besteden áán je bedrijf. 
Met als uitkomst een concreet plan, 
duidelijke prioriteiten en energie om aan 
de slag te gaan.

Hét groeiprogramma voor ambitieuze startups om door 
die grens van 1 miljoen euro en 10 medewerkers te breken



2 DAAGSE KICK-OFF EXPERIENCE 
Op 20 en 21 september 2022 trappen we 
af op een mooie locatie in het centrum 
van het land. Je gaat naar huis met een:

• BHAG (je doel voor over 10 jaar)
• strategie superscherp op één A4
• jaarplan en 5 ambitieuze jaardoelen
• kwartaalplan en 3 duidelijke 

prioriteiten 
• netwerk van ondernemers in  

dezelfde groeifase
• inzicht in waarin jij je grootste  

bottle neck bent
• challenge om je uit je comfort  

zone te krijgen
• tools en best practices die  

echt concreet zijn

1 STOK ACHTER DE DEUR
Je gaat wekelijks synchroniseren 
op de voortgang van jouw 
doelen en prioriteiten. Om 
eigenaarschap te ontwikkelen 
en te leren van elkaar en jezelf. 
Zodat je steeds beter wordt.

3 KWARTAALSESSIES 
“Discipline will set you free.” Een zin die geen enkele (creatieve) 
ondernemer wil horen. In de 3 kwartaalsessies ga je leren houden van 
discipline omdat je merkt hoeveel vrijheid en groei dit je oplevert!
• uiteraard weer op een toplocatie met lunch en borrel
• om te bepalen wat nu echt belangrijk is (en wat er op die not to-do 

list gaat komen)
• stok achter de deur om gestructureerd aan het bedrijf te werken 

zodat jullie blijven groeien en bloeien
• sta je voor nieuwe uitdagingen? In de kwartaalsessie focussen we ons 

opnieuw op de top-3 prioriteiten voor jouw bedrijf, komend kwartaal

7 GROEIGESPREKKEN 
Online 1- op-1 gesprek van 
42 minuten om te zien waar jij 
net wat meer aandacht aan kan 
besteden of waar je vastloopt.

à  kick-off: 2 x 8 uur
à  kwartaalsessies:  

3 x 8 uur
à  groeigesprekken:  

7 x 42 minuten
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“De ondernemers 
wilden een stap terug doen 
uit de operatie. De sessies 
waren een stok achter de 

deur om focus te houden op 
onze prioriteiten. De methode 

bracht ons de structuur en 
discipline die ons hielp de 

vaart erin te houden”
- Bureauvijftig

Jouw investering 
• het tarief is € 647 per maand en dus  

€ 7.764 per jaar
• ‘100% niet goed, geld terug garantie binnen 

100 dagen’. Ja echt! We hebben honderden 
succesverhalen en we evalueren tussentijds. 

• neem je compagnon of 1 collega gratis mee 
• per extra collega rekenen we € 49 per maand
• gemiddeld werk je 2 tot 4 uur per week áán je 

bedrijf(sgroei) en prioriteiten

Voor wie is dit programma bedoeld? 
• 100% gemotiveerd om duurzame, positieve 

impact te maken 
• het bedrijf zit nu in een startup fase  

van 1 tot 10 medewerkers 
• de omzet van afgelopen boekjaar  

is € 250.000 of hoger 
• er is ambitie om door te  

groeien naar de volgende fase



Vincent is ruim 12 jaar ondernemer, sinds 1 april 2020 
impact coach met sterrenbeeld waterman. Samen 
het beste eruit halen, uit jezelf, uit je mensen en uit 
je bedrijf. Met zijn enthousiasme en brede kennis van 
Scaling up, helpt hij je met structuur, discipline en het 
realiseren van je doelen. 

06 57 51 39 03

vincent@scaleupimpact.com

Vincent van Geffen

Elianne is ruim 15 jaar ondernemer, nu ook impact 
coach met sterrenbeeld maagd. Zij is op de toekomst 
gericht, denkt groot en kan jou inspireren met nieuwe 
ideeën en trends. Haar creativiteit en pragmatisme 
moedigen je aan om nu in actie te komen en je 
obstakels weg te nemen. Zodat je door kunt.

06 55 34 20 38

elianne@scaleupimpact.com

Elianne Alblas

mailto:vincent%40scaleupimpact.com?subject=
https://www.linkedin.com/in/vincent-van-geffen-a99ba625/
mailto:elianne%40scaleupimpact.com?subject=
https://www.linkedin.com/in/eliannealblas/


Pieter heeft 30+ jaar ervaring als ondernemer, met 
sterrenbeeld leeuw en heeft nu 947 bedrijven begeleid 
met de Scaling up methodiek. Hij droomt ervan om 
bij te dragen aan de nieuwe norm voor succesvol 
ondernemerschap en schreef onder meer het boek De 
Betekenisformule, waarin profit x purpose centraal staat.

06 55 39 43 95

pieter@scaleupimpact.com

Pieter van Osch

Marieke is een creatieve, enthousiaste, 
probleemoplossende verbinder en sinds 1 oktober 
2021 compagnon van Pieter. Samen bouwen 
ze aan een toekomstbestendig bedrijf. Een 
bedrijf dat mensen en generaties verbindt met 
spraakmakende resultaten. 
Oh en haar sterrenbeeld? Een weegschaal!

06 18 95 82 95

marieke@scaelupimpact.com

Marieke Harderwijk

Het jaarprogramma startup impact is onderdeel van het 
bedrijf Scaleup Impact, met Pieter van Osch als Chief Profit 
en Marieke Harderwijk als Chief Purpose. Check de website 
voor meer info: www.scaleupimpact.com/startup-impact

mailto:pieter%40scaleupimpact.com?subject=
https://www.linkedin.com/in/pietervanosch/nl?originalSubdomain=nl
mailto:marieke%40scaelupimpact.com?subject=
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Heb jij zin om jouw bedrijf 
exponentieel te laten bloeien? 
Meld je dan gelijk aan door Vincent 

of Elianne te mailen. 

Wil je nog even verder sparren? 
Maak dan een belafspraak 

met een van ons. 


