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Duurzame 
bedrijven zijn  
de winnaars van 
de toekomst

Praktisch leiderschap voor gezonde groei en duurzame 
impact. 

Voor impact ondernemers is dit soms nog lastiger. Zij willen profit en 

purpose hand in hand laten groeien en bedienen vaak meerdere 

stakeholders. Dus, 96% lukt het nu nog niet om een duurzaam bedrijf 

te bouwen. Wat zonde, zo’n verkwisting van potentiële impact.  

'Maar 4% van de bedrijven lukt het om door de 
grens van € 1 miljoen omzet te breken.’  

Zou dat ook anders kunnen of misschien wel moeten? Ja, bedrijven 

die echt verschil maken zijn bedrijven die profit en purpose 

combineren. Hoe doe je dat? Met Impact Habits behaal je niet alleen 

die ambitieuze profit-doelstelling, maar excelleer je ook op je 

purpose. Daarmee breek je met je team door naar de volgende 

groeifase.



De oplossing is bedrieglijk eenvoudig (maar niet altijd 

gemakkelijk): niet harder werken of meer mensen aan nemen, 

maar juist anders werken is het geheim.   

Elke groeifase kent zijn specifieke universele 

problemen en daarbij behorende oplossingen. 

Met Impact Habits leer je anders werken, 

zodat je succesvol bent op weg naar 

de volgende groeifase.

Het lukt te vaak niet om de volgende groeifase te 
bereiken. Het team laat zich opslokken door het blussen 
van brandjes die ontstaan door gedoe met mensen en 
klanten. Herken je dat?  

“De oplossing is bedrieglijk eenvoudig” 

Na een goede start lijkt de impactmachine plotseling vast te lopen. 

Vaak horen we dat dit voelt als een glazen plafond. Het bedrijf loopt 

door de verstoringen leeg op cash en je legt voor de duizendste keer 

iets uit... Alles wat je probeert leidt niet tot verdere groei.  

De onzekerheid slaat toe. Maar dat niet alleen. Iedereen werkt zich 

uit de naad en er is te weinig tijd en geld om de problemen goed en 

bij de wortel aan te pakken. Misschien hoop je dat het lezen van een 

businessboek of volgen van een cursus tot verlichting leidt. Maar, in 

de praktijk neemt de chaos en frustratie daardoor alleen maar toe.

Waarom gaat groeien 
eigenlijk niet vanzelf?



Onze visie is dat duurzaam groeien alleen kan door 

anders te werken door het aanleren van nieuwe 

disciplines. Dat doe je met de Impact Habits:  

De kern van Impact Habits is de beproefde Scaling up-methode, 

aangevuld met onderzoek, methodes en tools specifiek voor 

impactbedrijven. De kern van die impacttools vind je in het  

boek De Betekenisformule.

Je leert gedisciplineerd denken en mensen leren 

gedisciplineerd werken aan een excellente uitvoering. 

Discipline maakt je vrij. 

De oplossing ligt in het aanleren van de juiste gewoontes (‘habits’) en dat kost 

tijd. Je ontwikkelt je Impact Habits op een gestructureerde wijze. Dat doe je 

samen met je groeiteam, zodat je elkaar inspireert en 

accountable houdt. Impact Habits gaat over duurzaam, 

samen, en elke dag beter. 

Impact Habits



Hoe werkt Impact 
Habits?

Impact Habits is het groeiprogramma van 12 maanden waarin je 

samen met je team begint met de Basics. Dat zijn twee dagen over 

strategie, uitvoering en mensen. Daarmee bouw je het fundament van 

een bedrijf waarbij alle neuzen dezelfde kant op staan en iedereen 

gedisciplineerd en harmonieus samenwerkt aan wat er nu toe doet.  

“Samen groeien en bloeien brengt je bedrijf  
naar de volgende groeifase.” 

Na deze Basics ontwikkel je je verder met de Advanced modules. Deze 

volg je in de volgorde waarin je die nodig hebt, en zo vaak als je die 

nodig hebt. Daarnaast heb je  toegang tot de Impact Community, 

waarin je vragen kunt stellen en ervaringen kunt delen met 

gelijkgestemden.



• De beste mensen op de goede plek. De menselijke 

maat is allesbepalend voor succes zonder gedoe en 

gedonder. 

• Een onderscheidende purpose-driven strategie. 

Hoe onderscheidender de strategie, hoe meer 

waarde je voor je stakeholders levert. Stakeholders 

weten je bedrijf ook gemakkelijker te vinden. 

• Uitvoering zonder drama. Scherpe prioriteiten, 

slimme getallen en een overleg-ritme dat werkt zijn 

de ingrediënten.

Vijf besluiten,  
11 modules

• Cashflow als brandstof voor impact. Als de 

cashflow opdroogt, dan is er geen zuurstof meer voor 

groei. Cashflow moet je in staat stellen, niet 

afremmen. 

• Impact die er toe doet: your business as a force for 

good. Je wilt succes creëren door sociale waarde te 

leveren. Je wilt impact die verder gaat dan alleen je 

bedrijf en je klanten nu. 

Deze vijf besluiten werk je in 11 modules concreet uit. De 

impact reis begint met Impact Habits Basics.

In het groeiprogramma maak je 

vijf fundamentele besluiten:



Impact Habits Basics 

• strategie: de onderscheidende 

strategie van je bedrijf in 12 woorden 

• uitvoering: gedisciplineerde 

duidelijkheid voor komend kwartaal 

(en vandaag!) 

• mensen: de goede mensen op de 

goede plek op het goede moment 

• kwartaalsessies: leren om optimaal 

te leren en steeds beter te plannen.

Impact Habits Advanced 

• cash: een actieplan voor het direct verbeteren van de cashflow als zuurstof voor groei 

• mensen 2 + 3 : harmonieus samenwerken als team 

• uitvoering 2: een wendbaar bedrijf door transparantie & accountability 

• duurzame impact: ambitieuze duurzame impact vangen, plannen en meetmethode 

• accountability: ‘jij rekent op mij, ik reken op jou’. Een cultuur van accountability is 

goud. 

• personal Habits: jouw optimale energie is de sleutel tot succes. En veel lol. 

• strategie 2: een persoonlijk impactplan voor optimale afstemming tussen individuele 

groei en bedrijfsgroei

11 modules

Belangrijke data in 2021: kick off 9+10 maart en kwartaalsessies op 24 maart, 16 juni, 5 oktober en 8 december.



Groeiprogramma Impact Habits



Laserfocus 

Je krijgt de strategie superscherp op één A4 en 

focus binnen je team: iedereen weet wat hij wel 

én niet doet binnen je bedrijf. Iedereen vertelt 

in één en dezelfde zin de strategie van het 

bedrijf. Met Impact Habits heb je voortgang 

glashelder in beeld. 

Waarom doe je mee  
aan Impact Habits?

Je bereikt de volgende groeifase met deze drie beloften.

Grip 

Je krijgt grip op je mensen, processen en cash 

binnen je bedrijf. Je krijgt op één A4 helder wie 

binnen je team waar verantwoordelijk voor is. 

Prioriteiten en getallen worden meetbaar en 

uitvoering schaalbaar. Met Impact Habits werk 

je aan een excellente uitvoering waardoor je 

minder tijd kwijt bent met brandjes blussen. 

Ruimte voor groei 

Je krijgt de ruimte binnen je bedrijf om je 

aandacht te richten op de volgende stap naar 

betekenisvolle groei. Met Impact Habits heb je 

meer tijd om áán je bedrijf te werken en dat 

betekent ook het vergroten van je positieve 

impact in de wereld. 



Impact Habits LEAN Impact Habits REGULAR Impact Habits INTENSIVE

omschrijving Impact Habits snappen en invoeren
Impact Habits met specifieke  

ondersteuningsbehoefte
groeibedrijf met specifieke groei-

obstakels

lengte programma 12 maanden 12 maanden 12 maanden

ideaal voor teams die willen leren en verbeteren er alles uit willen halen intensief willen leren en verbeteren

online / live (*) live (*) + online live (*) + online + coaching live (*) + online

tweedaagse kick off ‘live’ ja ja ja, in bedrijf mogelijk

onbeperkt toegang tot‘Advanced’ modules ja ja ja

ondersteuning uitwerking plannen en prioriteiten nee ja, 1 uur per maand ja, 4 uur per maand

CEO coaching nee ja, 1 uur per maand ja, 2 uur per maand

groeiteam coaching nee nee ja, 1 uur per maand

aandacht voor specifieke bedrijfs-problemen beperkt goed optimaal

leren van gelijkgestemde ondernemers ja d.m.v. masterminds ja d.m.v. masterminds ja d.m.v. masterminds

toegang tot en feedback van community ja ja ja

Impact Habits Champion module nee ja ja, met begeleiding

tarief per maand (**) € 997 (max. 6 pers.) € 1.997 per team € 2.997 per team

Het Impact Habits  
groeiprogramma in één oogopslag

(*) live betekent op locatie, mits volgens corona- en RIVM-richtlijnen mogelijk. Uitstekend alternatief: online. 
(**) eenmalige betaling van het gehele programma geeft aantrekkelijke korting. Informeer over de mogelijkheden.



Scaling up 
en Impact 
Habits

Het Impact Habits groeiprogramma is gebaseerd op Scaling up en wij 

breiden dat uit met de Impact tools. Je krijgt Scaling up met daarbij focus 

en tools op drie aandachtsgebieden: 

• Duurzame impact: Voor bedrijven die vanuit een authentieke purpose waarde creëren 

op lange termijn en daarmee positief bijdragen aan onze wereld. Purpose-driven 

bedrijven die winstgevend zijn dragen het meeste bij aan duurzame impact. 

• Menselijke maat: Mensen maken verschil. De goede mensen op de goede plek op het 

goede moment… dat leidt tot een wereld van verschil voor verschil in de wereld. Wij 

geloven dat bedrijven die de menselijke factor vormgeven met vakmanschap, 

vertrouwen en verbinding de toekomstige winnaars zijn. 

• Habits die werken: Uiteindelijk is ondernemen ook een kwestie van de juiste 

gewoontes, zoals zoveel in het leven. Een boek lezen of eenmalig een training volgen 

geeft veel inspiratie, maar waarschijnlijk weinig beweging. Daarom geven wij in onze 

programma’s veel aandacht aan het bouwen van de goede gewoontes. Gewoon omdat 

dit groeien gemakkelijker en leuker maakt. 



ScaleUp Impact is in april 2019 opgericht  

door twee sociaal serie-ondernemers Anna 

Chojnacka en Pieter van Osch. 

Met ScaleUp Impact helpen wij bedrijven gezond  

te laten groeien door middel van de Impact = Profit * 

Purpose-aanpak.  

ScaleUp 
Impact

“Wij geloven dat de wereld zit te  

springen om ondernemers die een 
succesvol purpose-driven bedrijf 
bouwen.” 

We meten daar zelfs ons succes aan af! We bieden  

gestructureerde groeiprogramma’s voor bedrijven die 

primair een positieve bijdrage willen bereiken voor de 

uitdagingen waar onze wereld nu voor staat.



Contactinformatie 

Voor vragen of een inspirerende  

intake, neem contact op met: 

Anna Chojnacka  

m 0617 844 060  

e anna@scaleupimpact.com 

Pieter van Osch  

m 0655 394 395  

e pieter@scaleupimpact.com

https://www.linkedin.com/in/annachojnacka/
mailto:anna@scaleupimpact.com
https://www.linkedin.com/in/pietervanosch/

