Als jij als MKB ondernemer, -manager of starter aan succes denkt, waar
denk je dan aan? Wat betekent succes voor jou?
Hoe succesvol jij en je organisatie kunnen worden is afhankelijk van jouw
potentieel. Een deel daarvan ken je, maar een ander deel is verborgen.
Start & Grow Diffrnt geeft op unieke en snelle wijze inzicht in jouw
verborgen potentieel én dat van je organisatie. Ontwikkel je ondernemersen managementkwaliteiten- en vaardigheden, gebruik ze en verbind ze
met andere ondernemers.
Blind Spots uncovered. The key to success!
Start & Grow is een jaarprogramma voor én door ondernemers en
managers in het MKB. Je gaat snel, met fun & effectief aan de slag.
Aanmelden kan via onze website www.startandgrow-diffrnt.com
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3 x Hét Gesprek + Potentieel Analyse

1 x Match + 1 x workshop (bonus)

1 x Workshop

Wat is het potentieel van jou als persoon? Hoe authentiek
ben jij en waar kun je groeien? Wat is het potentieel van je
onderneming en hoe kun jij het beste je doelen realiseren?
Dit is de eerste stap in het programma.

Niet iedere (startende) ondernemer is een solist en werkt het
liefst alleen. Ook mensen die graag in teams of samen met
een compagnon aan de slag gaan, kunnen kiezen voor het
ondernemerschap.

•

Uit onze potentieel analyse blijkt hoe jij het beste tot
resultaat kunt komen.

Je kunt een geboren ondernemer zijn, met geweldige
mensen samenwerken en toch kan het zijn dat je niet die
resultaten bereikt die je graag zou willen bereiken. Dan is het
zinvol om te kijken naar de omgeving waarin je functioneert.
Jouw ecoysysteem.

•

•

Wat is voor jou de beste werk- en beslisstrategie bij het
nemen van initiatieven, beslissingen en je eigen
verantwoordelijkheid?
Wat zijn jouw kwaliteiten en eigenschappen hoe kun je die
ontwikkelen om jouw potentieel beter in te zetten voor je
onderneming?

Is voor jouw samenwerken met een compagnon een betere
setting en voel je daarvoor, dan kunnen wij jou op maat
matchen met een andere ondernemer binnen Start & Grow,
die bij jou past en waarmee jij succesvol een structurele
samenwerking zou kunnen aangaan.

Wat zijn jouw conditioneringen en actuele vraagstukken en
Misschien kom je nog beter uit de verf als je met meerdere
hoe kun je daar, op basis van jouw potentieel, het beste
mensen samen kunt werken. Ook dat behoort tot de opties.
mee om gaan?

•

Wat is jouw beeld is van Nu & Straks ten aanzien van je
onderneming? Wanneer vind je dat je succesvol bent?

•

Hoe ziet jouw persoonlijke roadmap eruit en wat zijn de
mijlpalen die je de komende periode wilt realiseren?

Van onze potentieel analyse kun je je leven lang profiteren
om je potentieel te ontwikkelen. Als mens en als
ondernemer, privé en zakelijk.
Binnen Start & Grow krijg je een eerste gesprek van 3
gesprekken van 1 uur, inclusief jouw persoonlijke potentieel
analyse en een terugkoppeling daarover.

•

Wie of wat zijn je belangrijkste stakeholders en hoe
beïnvloeden die jou bewust of onbewust?

•

Slaat je product of dienst goed aan bij de doelgroep die je
voor ogen hebt?

•

Welke doelgroep is het meest geïnteresseerd in wat jij en
je onderneming te bieden hebben ?

•

Hoe bereik je die doelgroep en in hoeverre heb je daar
misschien anderen bij nodig?

In een workshop leer en ervaar je vervolgens hoe je het
beste met anderen kunt omgaan. Wat zijn kwaliteiten die
• Waar liggen je prioriteiten?
elkaar aantrekken, wat zijn wellicht ook triggers in jullie
samenwerking. Hoe kunnen jullie elkaar helpen om succesvol De Ecosysteem Workshop van een dagdeel geeft je daar in
inzicht. Je krijgt de mogelijkheid om van buiten naar binnen
te zijn en samen je doelen te realiseren.
te kijken. Daardoor ga je dingen in een ander perspectief
zien. De inzichten die je tijdens de workshop krijgt kun je
Binnen Start & Grow kun je er als bonus voor kiezen om 1
vervolgens vertalen naar wat jij vanuit jouw eigen
keer gematcht te worden en kun je met de ondernemer(s)
waarmee we je matchen, deelnemen aan een workshop over invloedssfeer kunt veranderen aan de situatie en waar je
kansen en prioriteiten liggen voor je onderneming.
die specifieke samenwerking.
Doet je hele team mee, dan kunnen we ook daar de focus op
leggen.

Binnen Start & Grow staat in 2020 een aantal van deze
workshops gepland. Iedere deelnemer mag 1 keer
deelnemen.

BONUS
Vaste onderdelen binnen Start & Grow Diffrnt zijn de 3 coachingsgesprekken, de potentieel analyse en de workshop Ecosysteem. Als bonus kun je kiezen tussen nog een extra
coachingsgesprek, een extra workshop Ecosysteem of de module Samenwerken.

Wat levert meedoen jou op

•Inzicht in jouw persoonlijke potentieel, een analyse die altijd actueel
blijft;
•Een match met een of meedere andere deelnemers en concrete
handvatten over hoe je het beste snel en goed kunt samenwerken en
elkaar helpen;
•Een roadmap die je een helder beeld geeft van waar je naar toe wil en
welke stappen je daarvoor moet zetten;
•Inzicht in de belangrijkste stakeholders binnen het ecosysteem van jou
en je onderneming, hoe je daar het beste mee om kunt gaan en waar je
prioriteiten liggen;
•Verrassende verbindingen die een bijdrage leveren aan jouw succesvolle
ondernemerschap.

Prijzen
Als starter (tot 3 jaar) betaal je dan slechts € 795,- excl. 21% BTW en heb
je een bestaande onderneming, dan bedraagt de prijs € 895,- excl. 21%
BTW. Ben je werkzaam in een MKB bedrijf, dan betaalt je werkgever
€ 895,00 excl. 21% BTW.
Aanmelden kan via onze website www.startandgrow-diffrnt.com
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