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                 Training ‘GROEISPURT in 1 dag’	

Met GROEISPURT maakt 15KM het jou als ondernemer mogelijk direct aan de slag te gaan met de 
eigen bedrijfsgroei. We ondersteunen je bij het formuleren van je ambitie, het in kaart brengen van 
alle kansen en mogelijke belemmeringen, en met het opstellen van een krachtig, strategisch 
bedrijfsplan én een doelgericht en concrete plan van aanpak. Indien gewenst bieden we je ook 
directe toegang tot ons omvangrijke netwerk van ondernemers, experts en partner-organisaties. 
Succesvol ondernemen, dat doe je samen: GROEISPURT! 
 
Voor ondernemers die willen groeien, hebben we een speciale training: 'GROEISPURT in 1 dag'. 
Hiermee leg je de basis voor een succesvolle strategie én aanpak van je eigen bedrijfsgroei. 
Daarnaast kunnen we jouw bedrijfsgroei ook op maat begeleiden met een bijzonder GROEISPURT-
programma. 
 
Programma ‘GROEISPURT in 1 dag’ (op hoofdlijnen) 
Kennismaking deelnemers en begeleiders 
Ronde 0: Presentatie van de deelnemende ondernemers 
Ronde 1: AMBITIE 
            a. Inleiding en toelichting (ervaring, visie, theorie, modellen, voorbeelden) 
            b. Formuleren van de eigen ambitie 
            c. Presentaties en bespreking van (en feedback op) de ambities (korte, krachtige pitch) 
Ronde 2: KANSEN & KNELPUNTEN 
            a. Inleiding en toelichting (ervaring, visie, theorie, modellen, voorbeelden) 
            b. Formuleren eigen knelpunten/kansen 
            c. Presentaties en bespreking van (en feedback op) de knelpunten en kansen 
Inspirerende lunch 
Ronde 3: STRATEGIE & BEDRIJFSPLAN op 1A4 
            a. Inleiding, toelichting (ervaring, visie, theorie, modellen, voorbeelden) 
            b. Invullen-op-hoofdlijnen van het eigen business model canvas 
            c. Presentaties van de verschillende bedrijfsplannen 
Ronde 4: AANPAK 
            a. Inleiding en toelichting  
            b. Opstellen eigen plan van aanpak (incl. planning, mijlpalen) 
            c. Presentaties van de diverse aanpakken 
Afsluiting, netwerken, vervolgtraject  
 
GROEISPURT…en meer! 
In 1 dag de basis leggen en dan aan de slag met je bedrijfsgroei. Samen met jou gaan we de 
periode ná de training na wat de resultaten van je aanpak zijn. Ook bieden we je contacten met 
bedrijven met groei-ervaring: leren uit de praktijk van collega-ondernemers. Wil je meer groei-
begeleiding? Ook dat kunnen we voor jou op maat organiseren, vraag de onepager ‘GROEISPURT-
programma’ aan.  
 
Deelname, locatie, kosten, informatie, aanmelden 
15KM organiseert de training ‘GROEISPURT in 1 dag’ op verschillende data en locaties (bij partner 
HNK (Het Nieuwe Kantoor). Zie onze website voor informatie over de geplande bijeenkomsten.  
Groepsgrootte: +/- 6 deelnemers. Kosten per deelnemer (✓persoonlijke intake ✓drankjes ✓ lunch 
✓ intensieve begeleiding ✓persoonlijk vervolggesprek): € 999,00 (excl. btw). Neem voor meer 
informatie en aanmelden contact op met 15KM: T +31 85 8 77 06 95 of E Groeispurt@15KM.nl 


