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      Programma GROEISPURT: naar succesvolle groei 

Met GROEISPURT maakt 15KM het jou als MKB-ondernemer mogelijk direct aan de slag te gaan met 
de eigen bedrijfsgroei en daarbij behorende persoonlijke groei. We ondersteunen je bij het 
formuleren van je ambitie en competenties, het in kaart brengen van alle kansen en mogelijke 
belemmeringen. Daarop volgt het opstellen van een krachtig en eenvoudig, strategisch bedrijfsplan 
(op 1 A4tje) én een doelgericht en concrete plan van aanpak. Succesvol ondernemen doe je samen: 
GROEISPURT! 
 
Door een intensieve begeleiding en coaching (1-op-1 en/of in groepen) resulteert GROEISPURT in 
een solide groei qua omzet, rendement of ook omvang van bedrijven. Deze begeleiding kan in 
verschillende vormen: sparring, (digitale) coaching, advisering, onderzoek en analyse, verbinding met 
andere ondernemers, nieuwe klanten, ondersteuning bij innovatie, enz. Indien gewenst bieden we je 
directe toegang tot ons omvangrijke netwerk van ondernemers, experts, partners en financiers. 
Kenmerkend voor het 15KM-concept: ondernemen doe je samen. Ofwel, op maat en in aansluiting 
op wat jij als groeiondernemer nodig hebt. 
 
GROEISPURT is exclusief en alleen geschikt voor ondernemers met een aanstekelijke passie en de 
ambitie om het beste uit zichzelf en de organisatie te halen. 
 
Programma-opzet 
Het programma bestaat globaal uit de volgende onderdelen: 

1. Kennismaking en Intake 
2. Groeiplan opstellen 
3. Groeispurt in uitvoering 
4. Monitoring 

 
1. Kennismaking en Intake 
Samen ondernemen betekent natuurlijk ook dat we elkaar eerst moeten leren kennen. We bespreken 
in de Intake de huidige situatie van je bedrijf (ook: branche, sector); ook waar jij als ondernemer staat, 
komt aan de orde. In dit gesprek vormt een beschrijving van jouw bedrijf de rode draad aan de hand 
van een door jou vooraf ingevulde Business Model Canvas. 
 
2. Groeiplan-op-maat 
Elke onderneming is uniek, ook waar het gaat om de groei-ambities en –belemmeringen. Samen 
stellen we dan ook een groeiplan-op-maat op, met het 5-fasenmodel GROEISPURT als houvast: 
Ambities – Kansen – Blokkades – Strategie – Aanpak en Doen. Dit groeiplan is het resultaat van vijf 
samenhangende bijeenkomsten die we voor en met jou (je bedrijf) organiseren. 
 
3. GROEISPURT in uitvoering 
Met het eigen Groeiplan in de hand kun je als ondernemer je groeiambities in de praktijk brengen, 
eventueel onder verdere begeleiding door 15KM.  
 
4. Monitoring 
Na het doorlopen van 5-fasenmodel GROEISPURT houden we desgewenst contact en monitoren we 
samen de gerealiseerde groei. 
 
Informatie, aanmelden programma GROEISPURT 
Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met 15KM: T +31 85 8 77 06 95 of 
E Groeispurt@15KM.nl. 
In één dag de basis leggen en dan aan de slag met je bedrijfsgroei? Dat kan met de training 
‘GROEISPURT-in-1-dag’. Vraag de onepager ‘GROEISPURT in 1 dag’ aan. 


