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Inleiding: Moet je überhaupt wel willen groeien?
Ondernemen is een vak. En een vak dat kan je leren. Veel ondernemers
hebben de ambitie om te groeien, maar in de praktijk blijkt dat soms nog
behoorlijk lastig te zijn.
Maar om de bovenstaande vraag direct te beantwoorden: Nee, je hoeft
niet te willen groeien. Veel ondernemers hebben helemaal niet de
behoefte om een enorm bedrijf te bouwen en dat is prima.
Maar groei is ook iets natuurlijks. In de natuur bestaat stilstand uberhaupt niet. “Either you
are growing, or you are dying” zeggen de Amerikanen er over. Of wat neutraler: “Verandering is
de enige constante”. En dat is vaak wel hoe het is. Groei is niet veel anders dan verandering in
toenemende zin. Maar de vergelijking met de natuur gaat niet altijd op. Een zonnebloem hoeft
geen strategische sessie te houden om te kunnen groeien. Wat water en zon volstaat.
En ook met je kind hoef je geen groeiplan te ontwikkelen voor je hem zich ziet ontwikkelen tot
een volwassen mens.
Bij een bedrijf zul je echter wel iets moeten doen om te groeien. Je moet er iets voor
ondernemen. Want een bedrijf is geen natuurlijk product, het is gecreerd vanuit een idee. Een
idee waarmee de ondernemer aan de slag is gegaan en het tot realiteit heeft gemaakt. En dus
zal hij ook voor de verandering van die realiteit weer iets moeten ondernemen. En als je dan
toch blijft veranderen, waarom dan niet de positieve kant op.
Een groeiend bedrijf is namelijk (meestal) gewoon ook veel leuker, dan een krimpend bedrijf.
Dit whitepaper is geschreven om je inzicht te geven in de verschillende bouwstenen van je
bedrijf. Want het bouwen van een bedrijf lijkt soms verdacht veel op het bouwen van een huis.
Door op vaste momenten niet alleen IN je bedrijf te werken, maar vooral ook AAN je bedrijf,
krijg je in beeld waar jouw huis aandacht behoeft. Dit whitepaper geeft je de handvaten om
jouw onderneming onder de loep te nemen, zodat je bewuste keuzes kunt maken over de
volgende stap in jouw groeiproces.
Ik hoop dat whitepaper je inzicht geeft en focus. Want die laatste is veruit de meest gehoorde
uitdaging voor ondernemers.

Happy growing gewenst!
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“If I have seen further, it is by standing on the
shoulders of giants.”
Isaac Newton

De 7 bouwstenen van een snel groeiend bedrijf

Onderstaand model is ontstaan uit het jarenlang werken in de praktijk met groeiende
ondernemers. Het is ons eigen model, maar de credits ervoor moeten toch grotendeels aan
anderen worden gegeven. Want dit model is ontstaan uit vele verschillende modellen en
theorien.
Een van de belangrijkste hiervan is de groeimethodiek van Verne Harnish. Deze methodiek
staat nog vooral bekend onder de naam Rockefeler Habits, maar is door Harnish enkele jaren
geleden hernoemd tot Scaling up. Als je zijn gelijknamige boek nog niet gelezen hebt, is dat mijn
eerste aanrader. Het is verplichte kost voor elke groeiondernemer en inmiddels in de praktijk
beproefd door duizenden vaak snel groeiende bedrijven.
Ik heb persoonlijk enkele jaren zijn masterclasses en groeiprogramma’s gegeven aan
ondernemers. Veel credits voor onderstaand model moeten dan ook naar hem.
Een tweede belangrijke inspiratie komt uit de koker van Alexander Osterwalder. Met zijn
befaamde Business Model Canvas en Value Proposition Canvas heeft hij het fundament gelegd
waarop nagenoeg elke startup tegenwoordig wordt ontwikkeld. Eric Ries heeft zijn Lean Startup
methode erop gebaseerd. Ook aan hen ben ik veel eer verschuldigd.
Het groeimodel van Impact Masters is opgebouwd uit 7 onderdelen. Het zijn de 7 P’s van groei,
waarbij geen van de onderdelen van het bedrijf los gezien kan worden van de anderen. Groei
gaat namelijk heel vaak over kleine dingen goed doen op veel onderdelen tegelijk in plaats van 1
onderdeel uitmuntend.
We nemen het model allereerst door aan de hand van de hoofdvragen per onderdeel. In de
volgende hoofdstukken gaan we dieper op de verschillende bouwstenen in. De bouwstenen zelf
zijn in het Engels opgesteld, maar de uitleg houden we in het Nederlands.

Business resultaat
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Hoofdvragen:
Purpose:

Waar gaat je bedrijf in de kern echt over? Wat voeg je toe aan de wereld?

Proposition:

Welke waarde lever je aan welke klanten en op welke manier biedt je deze aan?

Planning:

Weet je waar je op lange termijn naar toe wil en wat je DIT kwartaal kunt doen om daar
dichterbij in de buurt te komen?

People:

Heb je de juiste mensen op de juiste plek in je bedrijf en zou je iedereen (inclusief jezelf)
weer met enthousiasme op die plek aannemen?

Proces:

Weet iedereen in elk onderdeel van je bedrijf exact wat hij moet doen en hoe dit gedaan
kan worden op de beste manier?

Performance:

Heb je een systeem in place waardoor je kunt zien of de juiste mensen de juiste dingen
doen, of je nog op koers ligt en voldoende snelheid maakt?

Profit:

Levert je bedrijf voldoende resultaat op voor al je stakeholders en groeiplannen?
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Deel 1: Het fundament
De eerste drie onderdelen vormen het fundament van je bedrijf. Het
belangrijkste aspect bij deze drie is dat ze goed op elkaar aansluiten.
Want er is niets meer frustrerend voor groei, dan eerst links zeggen en
dan rechts gaan. Toch zie je dit in de praktijk wel veel gebeuren. Want niet
elke ondernemer denkt van nature uitgebreid na over zaken als missie,
visie en strategie. Toch kan een kleine verschuiving in het fundament een
enorme impact hebben op het uiteindelijke resultaat van je bedrijf.
Purpose

Bij de purpose van je bedrijf gaat het over de vraag waar je bedrijf in de kern over gaat. Veel
ondernemers hebben daar zelf best beeld en geluid bij. Maar heeft de rest van het team dat
ook? Een onderzoek uit 2015 van Achievers onder Amerikaanse werknemers liet zien dat 60%
van alle werkenden niet weet wat de visie van hun bedrijf is.1 En wat gebeurd er in de praktijk als
dat het geval is? Dan is het moeilijk om alle neuzen dezelfde kant op te houden. Wat is namelijk
die kant überhaupt?
Een groeiend bedrijf is in steeds toenemende mate afhankelijk van de bijdrage van het team
aan zijn succes. Het is daarom ontzettend belangrijk dat niet alleen de ondernemer weet waar
de kern van het bedrijf over gaat, maar ook dat dit deelbaar is voor de rest van het bedrijf.
De kern van je bedrijf bestaat uit een aantal verschillende onderdelen, waaronder:

Visie:

Missie:

X-factor:

Kernwaarden:

Purpose:

Hoe kijk je aan tegen
(jouw deel van) de
wereld en hoe zie je
de kansen voor jouw
bedrijf?

Wat wil je op lange
termijn bereiken? Wat
is jouw verre stip aan
de horizon?

Waar ben jij als bedrijf
nou uitmuntend
goed in?

Dat wat je als bedrijf
belangrijk vindt in
HOE je werkt.

WAAROM doet je
bedrijf wat het doet?

Heb jij een glashelder antwoord op al deze vragen? En zo ja, kent je team die dan ook als ik het
ze onverwacht zou vragen?
Veel ondernemers nemen niet echt de tijd om over deze vragen na te denken, of om er nog
eens goed met elkaar naar te kijken als ze al een aantal jaren geleden zijn opgesteld. Want in
veel gevallen is er ooit wel eens een mooie alinea aan tekst opgeschreven. Vaak staat die ergens
in een hoek van de over ons pagina op de website.

1

https://www.achievers.com/whitepaper/greatness-gap-state-employee-disengagement/
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Aan de slag?

Als deze onderdelen niet scherp op jouw netvlies staan, of als niemand in het team een idee heeft
waar deze onderdelen over gaan, dan heb je werk aan de winkel. In het laatste hoofdstuk “Aan de
slag” geef ik je een aantal handvaten om hier in de praktijk me aan de slag te gaan.

Proposition

De volgende bouwsteen gaat over je propositie, ofwel hetgeen je met je bedrijf aanbiedt. Elk
bedrijf heeft producten of diensten, maar lang niet elk bedrijf biedt deze aan in een propositie die
naadloos aansluit op de wensen van hun klant. Sterker nog, veel bedrijven weten soms niet eens
goed wie hun klanten nou precies zijn.
De ANWB is daar een goed voorbeeld van geweest. Die kwamen lang niet veel verder dan
“automobilisten”. Dat is bij tijd en wijlen het overgrote deel van Nederland. En daarmee niet of
nauwelijks gericht te bereiken. Laat staan een propositie op te formuleren, die naadloos op hun
wensen aansluit.
Het Value Proposition Canvas is een mooie en veel gebruikte tool om hier concreet handen
en voeten aan te geven. Door te focussen op dat wat een klant gedaan wil krijgen en wat daarbij
zijn uitdagingen (pains) en wensen (gains) zijn, ontwikkel je een goed beeld van de belangrijkste
waarde die jij met je bedrijf kunt oplossen voor die klant.

Stel jezelf daarom de vraag: Wat is datgene waar mijn KERNklant
het meest wakker van ligt? Lost jouw propositie daarin iets voor
hem of haar op? Zo niet, dan heb je werk aan de winkel te doen.
Planning

Na de propositie komt planning aan de orde. “Plans are nothing, planning is everything.” zei Dwight
Eisenhower ooit. Dit is het aspect waarbij de strategie van je bedrijf samenkomt. Maar strategie is
een vaak misbruikte term. Vooral door consultants, die er rijkelijk aan verdienen.
“No battle plan survives the first encounter with the enemy.” is een bekend gezegde uit het leger. En zo
is het vaak ook met strategieen. De wereld veranderd gewoonweg te snel om vooraf compleet uit
te kunnen denken. Daarom hechten wij meer waarde aan planning, dan aan plannen. Een goede
strategie past op 1 pagina.
Stop met het maken van 3 of 5 jarenplannen. Ze komen toch nooit zo uit in de praktijk. Zorg er
daarentegen voor dat je bedrijf wendbaar blijft bij veranderende omstandigheden. Dit is ook het
principe waarop in de software-ontwikkeling Agile en Scrum is gebaseerd. Niet meer in 1 keer
een groot project willen uitvoeren, maar elke keer in korte sprints kleine stukjes werk volledig
afronden.
Bij planning zijn twee zaken het meest belangrijk:
1.

1.

Zorg voor een glasheldere verre stip aan de horizon. Jim Collins noemt dit de
Big Hairy Audacious Goal (BHAG) in zijn boek Good to Great, ofwel het Grote
Aaibare Gedurfde Doel.
Zorg dat je voor dit kwartaal helder hebt wat de allerbelangrijkste prioriteiten
zijn om dichter bij dat doel te komen.

Alle tussenliggende momenten zijn vaak toch slechts een “well educated guess” nietwaar?
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Deel 2: De economische motor
Dit deel van het groeimodel gaat over het hart van je bedrijf. Dit is waar
het daadwerkelijke werk gebeurd en waar je bedrijf van dag tot dag mee
bezig is. De twee pilaren aan de zijkant People en Process vormen de
pijlers en het tussenliggende Performance geeft aan hoe goed deze twee
op elkaar aansluiten. Laten we beginnen bij de eerste.

People

Als je groeiende ondernemers vraagt waar zij het meeste moeite mee hebben binnen hun
bedrijf is het meest gehoorde antwoord People. Hoe zorg je dat je de juiste mensen aantrekt en
ook behoud en hoe kom je weer af van de mensen die niet (meer) passen bij het bedrijf? Een
onderwerp waar menig ondernemer slapeloze nachten van heeft.

People gaat natuurlijk over zaken als werving en selectie, maar
nog veel belangrijker in deze is cultuur. Hoe zorg je ervoor dat
mensen met plezier en enthousiasme hun werk blijven doen?
De laatste jaren is er veel veranderd in de manier waarop bedrijven met hun personeel omgaan.
Ricardo Semler is een bekend voorbeeld. Als een van de meest succesvolle ondernemers heeft
hij jaren geleden zijn bedrijf fundamenteel veranderd door het geluk van zijn medewerkers als
belangrijkste prioriteit te stellen. En dat heeft hem geen windeieren gelegd.
Ook het Nederlandse Coolblue is een mooi voorbeeld van een bedrijf, dat door het consistent
bouwen aan een geweldige bedrijfscultuur een enorme groei heeft doorgemaakt.

Hoe is dat voor jouw bedrijf? Weet jij wat je concreet kunt doen
om de cultuur in je bedrijf te verbeteren?
Tools
Topgrading is een belangrijke en veel gebruikte methodiek op het gebied van people.

Process

De volgende grote pijler van je economische motor is Process. Dit is de tegenhanger van People
in die zin dat je de ene managet en de ander vooral niet. Mensen manage je niet, die leid je.
Processen daarentegen…
De kernvraag bij processen gaat over helder hebben op welke manier je zaken het best kunt
doen.

“Er zijn geen 10 manieren om het beste een boek te verkopen.”
zei salesguru Jack Daly ooit. “Er is 1 manier die voor jou het beste
werkt. Vind die en doe daar meer van.”
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Bij het in kaart brengen van de processen in je bedrijf moet de gehele waardeketen van je bedrijf
op elkaar aansluiten. Deze bestaat uit de volgende vijf hoofdonderdelen met bijbehorende
hoofdtaken:

Development

Marketing

Sales

Delivery

Support

Het ontwikkelen van
nieuwe proposities.

Het genereren van
bekendheid en leads.

Het converteren van
leads naar klanten.

Het zorgen dat die
klanten krijgen wat ze
hebben gekocht.

Het verlenen van
ondersteuning en
service (HR, Finance
etc.)

Weet jij op elk van deze onderdelen wat de beste manier is om het uit te voeren? En lukt dat dan
ook op die manier? Het hebben van een proces is namelijk niet hetzelfde als er ook goed mee
werken.
Tools
Bij het inrichten van processen zijn Lean en Six Sigma twee toonaangevende
methodieken. Een geweldig boek over procesoptimalisatie is de management
klassieker “Het Doel” van Eliyahu Goldratt.
Maar wellicht nog belangrijker dan de individuele processen is de samenhang en overgang tussen
de verschillende processen. Het heeft namelijk geen enkele zin om veel geld in marketing te
investeren als je salesafdeling niet in staat is om die leads naar klanten te converteren. Net zomin
werkt het om heel goed te zijn in delivery zonder goede marketing en sales. Dat probleem heet
het best bewaarde geheim van Nederland.

Hoever is jouw bedrijf ten aanzien van efficiënte en
effectieve processen?

Performance

Het laatste onderdeel van je economische motor gaat over Performance, ofwel hoe goed loopt
de samenwerking tussen de menskant en de proceskant van je bedrijf. Geweldige mensen die
volkomen zonder proces werken vliegen alle kanten op. Dat is de bekende “Iedereen doet maar
wat hier” Aan de andere kant kunnen geweldige processen nooit tot een goed resultaat leiden
zonder goede mensen om ze uit te voeren. Maar hoe weet je waar de pijn zit?
			

Door het te meten.

Bij Performance gaat het er dus over om inzicht te hebben in hoe goed je economische motor aan
het draaien is. Ofwel een dashboard waarop je kunt zien of je hard genoeg gaat en of je nog wel
op koers ligt.
Veel ondernemers hebben hier echte maar zeer beperkt zicht op. Natuurlijk kijkt elke ondernemer
naar zijn omzet en winstcijfers, tenminste de goeden wel. Maar vaak zijn er veel betere indicatoren
die aangeven hoe goed iets gaat. Het vinden van de juiste Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
kan een wereld van verschil maken. Het kan het verschil zijn tussen een reactief bedrijf en een
proactief bedrijf.

Hoe zit dat voor jouw bedrijf? Heb je scherp in beeld hoe goed de
zaken echt gaan en waar de verbetermogelijkheden liggen?
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Deel 3: Business Resultaat
De laatste pijler van het groeimodel gaat over het uiteindelijke resultaat
dat je met je bedrijf weet te realiseren. Ofwel of je winstgevend
bent. Want een bedrijf dat niet winstgevend is, heeft geen duurzaam
bestaansrecht. Tenminste zolang je een commercieel bedrijf bent niet.
Profit gaat echter wat verder dan alleen de winstgevendheid van je bedrijf
in financiële zin. Dit laatste onderdeel gaat over 3 onderwerpen.
Cash

Bij cash gaat het over de financiële kant van het bedrijf. Maakt je bedrijf voldoende winst en heb
je voldoende middelen beschikbaar om je groeidoelstellingen te realiseren.
De meeste ondernemingen gaan namelijk niet failliet omdat hun producten niet verkocht zijn.
De meeste bedrijven gaan failliet omdat het geld op is. Veel ondernemers hebben echter veel te
weinig inzicht in de financiële positie van hun bedrijf.
De twee belangrijkste pijlers zijn hierbij:
ĥĥ

ĥĥ

Winstgevendheid. De meeste bedrijven hebben een redelijk goed beeld
van hun omzet en winst op bedrijfniveau. Veel minder bedrijven hebben dit
echter ook goed in beeld op product of projectniveau.
Liquiditeit. Dit onderwerp staat vaak aanzienlijk minder goed op het
netvlies van ondernemers. Het managen van je bedrijf op Cash flow is lang
niet overal gemeengoed. Terwijl het geen enkele zin heeft om geweldige
groeiplannen te hebben als je niet de middelen tot je beschikking hebt om
ze ook daadwerkelijk uit te voeren. Bij een te laag eigen vermogen kan je
bedrijf kwetsbaar worden voor de grillen van de bank of investeerders.
Veel bedrijven zijn hier aan ten onder gegaan, denk maar eens aan de vele
faillissementen in de glastuinbouw van enkele jaren geleden.2

Company

Bij dit onderdeel gaat het over de winst (waarde) die je bedrijf oplevert voor alle betrokkenen bij
het bedrijf, ofwel de stakeholders, waaronder de klanten, team, entrepreneurs, leveranciers.

Cosmos

En tot slot kijken we naar het resultaat van het bedrijf voor de maatschappij en planeet in zijn
geheel. Het is gelukkig steeds minder geaccepteerd dat de winst van de een ten koste gaat van
de planeet of maatschappij. Want ook op dat gebied heeft elke bedrijf zijn verantwoordelijkheid.
“Duurzaamheid is beter worden dankzij elkaar in plaats van ten koste van elkaar.” noemt
duurzaamheidondernemer Ruud Koornstra dat mooi.
Hoe staat het in jouw bedrijf met de resultaten? Kan je bedrijf goed voor zichzelf en haar
stakeholders zorgen? Ik hoop het van harte, want resultaat is nagenoeg altijd het gevolg van
hard werken. Als ondernemer heb je de moed gehad om je nek uit te steken en iets te bouwen
waar je hopelijk volledig achter stond. Dan is ook het resultaat je van harte gegund!
En indien dit momenteel voor jou niet zo is: We helpen je graag bij het opnieuw of verder
vormgeven van je groeiplannen.

2

Zie de reportage van Brandpunt uit 2015 hierover (na 6 min): https://www.npo.nl/brandpunt/03-02-2015/KN_1666837
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Aan de slag
Om nu in de praktijk aan de slag te gaan met de bouwstenen van groei
zijn er twee zaken waarmee je het best kunt aanvangen.
Profit

De eerste plek om te beginnen is aan het eind van het model, namelijk profit.
Winstgevendheid
De winstgevendheid van je bedrijf moet op voldoende niveau zijn. Om te beginnen moet je
duidelijk stellen over welke winst je het exact hebt.
Hoe zat het ook al weer?
Het overzicht rechts geeft de verschillende niveaus van
winst aan. Bij Impact Masters kijken we altijd naar het
resultaat zo laag mogelijk onder de streep. Dus niet naar de
veel gebruikte Bedrijfswinst (EBITDA), maar naar de Winst
voor belasting (EBT). Op deze manier heb je alle kosten en
voorzieningen in beeld.

Stel je winstdoel

De winstgevendheid van bedrijven verschilt enorm per
sector, maar als richtlijn kan je onderstaand aanhouden.
Winst voor belasting (EBT):
ĥĥ
5% is gevarenzone
ĥĥ
10% is een goed bedrijf
ĥĥ
15% is een geweldig bedrijf
ĥĥ
Boven de 15%: Volhouden zolang het lukt
Waarom is vijf procent gevaarlijk?
Omdat je onvoldoende middelen over houdt om te groeien.
Allereerst zul je belasting moeten betalen en de rest is
beschikbaar voor herinvestering of aandeelhouders. Zelfs
als die laatsten niets krijgen, blijft er (te) weinig ruimte over
om zelf je groei te kunnen financieren. En als jij er niet voor
betaald, wie doet dat dan? Investeerders of de bank.
Daar hoeft niets mis mee te zijn, maar beiden hebben wel
invloed op de zeggenschap die jij als ondernemer hebt
binnen je eigen bedrijf.

Omzet
kostprijs van de omzet
Bruto winst
Bedrijfskosten
Bedrijfswinst (EBITDA)
Afschrijving op activa
(Depreciation & Amortization)
Bedrijfswinst (EBITDA)
Netto betaalde rente
Winst vóór belasting
Belasting
Winst na belasting
Dividend
Ingehouden winst

Winstmaximalisatie?
Is het nodig en wenselijk om je winst zover als mogelijk te maximaliseren? Het antwoord is
simpel: Nee. Het doel van een bedrijf is niet alleen maar winst maken, het doel van een bedrijf
is van waarde zijn voor al haar stakeholders. En daar vallen zowel je klanten als je medewerkers
onder. Indien je winstgevendheid voorop zet, gaat dat op een gegeven moment ten kosten van
of je medewerkers (je betaalt ze niet goed genoeg) of je klanten (ze betalen je te veel). Beiden
zijn niet duurzaam. In het eerste geval zal je verloop groter worden en de kwaliteit van je werk in
gevaar komen. In het tweede geval vertrekken je klanten of geef je ruimte voor concurrentie om
jouw diensten scherper aan te bieden.
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“If you’re making 20% a year you’re
either in coke or you own a brothel,
it’s just not possible”.
Ricardo Semler

Opdracht profit:
ĥĥ Bepaal de Winst voor belasting over de afgelopen 3 boekjaren.
ĥĥ Stel een winstdoel voor het komende jaar. Welk percentage wil je aan
het eind van dit jaar behaald hebben?
ĥĥ Maak er een prioriteit voor dit kwartaal van om het benodigde niveau
van kosten en omzet te behalen.

Purpose

Het volgende onderdeel waar je naar wilt kijken is purpose. Bij de purpose van je bedrijf gaat
het over de vraag waar je bedrijf in de kern over gaat. Maar hoe pak je dit aan? Kijk naar de Why,
de How en de What van het bedrijf.

Opdracht purpose:
ĥĥ Kijk de video van Simon Sinek op:
https://www.youtube.com/watch?v=u4ZoJKF_VuA
ĥĥ Vul de Golden Circle in voor jouw bedrijf. Laat elk teamlid dit voor 		
zichzelf doen.
ĥĥ Deel met elkaar wat je hebt opgeschreven en breng dit samen tot 1
antwoord voor het bedrijf.
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