
WERKEN AAN
IN PLAATS 
VAN IN
JE BEDRIJF
“Door de opzet en inhoud van het 
programma is er tijd voor reflectie, 
tijd die ik anders niet incalculeerde, 
zo vallen dingen voor mij op hun 
plaats. Ik heb door het aanbrengen 
van een duidelijke structuur, beter 
inzicht in mijzelf en mijn bedrijf 
gekregen.”

Merijn Everaarts – De Dopper

www.GOFastForward.nl



GOFASTFORWARD 
HELPT JOU OM 
FROM GOOD TO GREAT 
TE GROEIEN
Als ambitieuze ondernemer wil je met jouw 
bedrijf echt iets neerzetten. Een bedrijf 
met producten en diensten die klanten zeer 
waarderen en waar die klanten eigenlijk 
jouw marketing verzorgen. Een bedrijf waar 
medewerkers hart voor de zaak hebben en 
zichzelf ontwikkelen. Concurrenten die met 
jaloezie naar jouw bedrijf kijken én een 
bedrijf dat jou helpt om te groeien. Kortom, 
je wilt zelf en met jouw bedrijf groeien naar 
het volle potentieel: From Good to Great. 

BEWEZEN TOEGEVOEGDE WAARDE
Meer dan 100 ondernemers hebben 
de afgelopen 4 jaar hun bedrijf sneller 
en duurzaam laten groeien door het 
groeiprogramma GOFastForward. 
Ondernemers die geloven dat hun  
ambities sneller, duurzamer en met  
meer plezier gerealiseerd worden  
samen met collega-ondernemers en 
onder begeleiding van ondernemende 
experts. 

”DOE NIET TEVEEL EN 
ALLEEN DAT WAAR JE 

GOED IN BENT.
Zorg eerst maar dat je bedrijf goed loopt voordat 
je gaat uitbreiden. Formuleer je business model, 

werk het concept uit en maak het schaalbaar.”
Maud Jentjes, Innovative Fresh 

over wat ze leerde bij GOFastForward



”MET HET IMPLEMENTEREN VAN 
EEN DAGELIJKSE STRUCTUUR IS 
HET GELUKT ER EEN GOED DRAAIEND 
GEHEEL VAN TE MAKEN. 
De discipline die Rockefeller Habits voorstaat, is een mooie aanvulling op de praktijktheorieën 
van andere managementboeken zoals Covey en Semler”
Mas Lubbers, Presenter

HET PROGRAMMA
HET PROGRAMMA | AANPAK
Het jaarprogramma GOFastForward bestaat uit 5 blokken van twee aaneengesloten dagen 
(inclusief overnachtingen). Tijdens deze dagen neem je de tijd om echt AAN jouw bedrijf te 
werken. Dat doe je onder begeleiding van ondernemende experts en in samenwerking met 
collega-ondernemers. 

Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe de bewezen internationale tools ook direct voor jouw 
onderneming waarde toevoegen. En direct bedoelen we letterlijk. Iedere module levert jou 
scherpe inzichten en concrete prioriteiten en acties op die je de volgende dag direct kunt 
toepassen binnen jouw bedrijf. De prioriteiten en acties deel je met jouw buddy en jullie 
zijn elkaars stok achter de deur.

HET PROGRAMMA | INHOUDELIJK
Het programma is opgebouwd rondom de beste tools voor groei-ondernemers, zoals Business 
Model Generation, Value Proposition Design & Lean Start-UP.

COMMUNITY
GOFASTFORWARD IS ZEER TROTS OP DE VERSCHEIDENHEID 
AAN GEWELDIGE ONDERNEMERS DIE DE AFGELOPEN JAREN 
AAN HET PROGRAMMA HEBBEN DEELGENOMEN. 



ROCKEFELLER HABITS | FOCUS, DATA, RITME
De structuur en tools van de Rockefeller Habits vormen de rode draad in het programma en 
zorgen voor de samenhang tussen de verschillende modules van GOFastForward. 

Profiteer van de praktische tools en technieken die Verne Harnish heeft ontwikkeld op basis van 
30 jaar ervaring met tienduizenden groei-bedrijven wereldwijd. De Rockefeller Habits helpen om 
de toenemende complexiteit te managen die samenhangt met het opschalen van jouw bedrijf:

• De lange termijn strategie & ambitie verbinden met de doelstellingen van dit kwartaal. 
 Zodat jij en jouw team de juiste dingen doen en blijven doen. 
• Al jouw medewerkers betrekken en bij laten dragen aan de groei van jouw bedrijf. 
 Zodat jij het niet alleen doet. 
• De groei op basis van KPI’s en het overlegritme inzichtelijk maken en bewaken. 
 Zodat je de voortgang kunt meten, sneller leert en onderbouwde besluiten neemt.

HET PR BUREAU
Marnix Geus

”BIJ GOFASTFORWARD IS 
GROEI VERSNELLEN DE KERN
Het programma is niet een eenmalige kennissessie, maar helpt 
je om tijdens het programma jouw bedrijf strategisch bij te 
sturen en te verbeteren. Ik raad dit traject dan ook zeker bij  
medeondernemers aan.”
Jelle van der Bij, Imbull

FROZZ
Mei-Lin Ang

SNAPPCAR
Victor van Tol



MODULES
MODULE 1 & 2 | DE FUNDAMENTEN 

• Identificeer de drijfveren en ambities 
 van jou als ondernemer
• Beschrijf de missie, kerncompetenties 
 en stip aan de horizon
• Stel Prioriteiten, bepaal KPI’s en creëer 
 ritme
• Accountability Mentoring in- en extern: 
 Rules of the game
• Maak kennis met jouw collega-
 ondernemers 

MODULE 3 & 4 | 2 DAY MBA!

• Kies de juiste markt en producten/diensten 
 om echt te groeien
• Ontdek op welke aspecten je met iedere 
 concurrent de strijd aan kan gaan
• Beschrijf de focusmarkt die jij in 3 jaar 
 wilt domineren 
• Ontwerp meerdere verdienstromen in 
 je business model
• Zet de bril van investeerder op: Sturen 
 op Cash als zuurstof voor groei 

MODULE 5 & 6 | EEN WINNEND TEAM

• Bepaal de belangrijkste processen 
 & verantwoordelijkheden van jouw team
• Ontdek de kracht van kernwaarden: 
 A, B, C & D spelers
• Opstellen van scorecards voor A-players
• Werven, betrekken en ontwikkelen van 
 de juiste mensen
• Leer een multiplier te worden in 
 communicatie en delegeren

MODULE 7 & 8 | DE JUISTE KLANTEN EN 
WAARDEPROPOSITIE

• Ontdek jouw kernklant en bepaal 
 jouw winnende aanbod
• Bouwen van een merk en reputatie 
• Actief accountmanagement: 
 meer inkomsten, betere winst
• De kracht van persoonlijke aandacht
• Leer hoe klanten partners worden

MODULE 9 & 10 | VAN DELEGEREN NAAR 
LEIDEN

• Vergroot jouw persoonlijke impact 
• Bepaal waar jouw kracht en toegevoegde 
 waarde ligt én waar juist niet
• Krijg inzicht in jouw kerncompetenties 
 en delegeer de overige taken
• Word de ondernemende coach zodat 
 iedereen zijn KPI’s behaalt

”IK KWAM NIET MEER  
TOE AAN ECHT 

ONDERNEMERSCHAP, 
AAN DE BOUW 

VAN DE TOEKOMST
Ik las een artikel over GOFastForward en het 
dilemma van veel ambitieuze ondernemers, 

namelijk dat je niet aan maar in je bedrijf 
werkt. Dat was precies wat ik voelde.” 

Gijs van Dam, Mindbus



GROWTH SUMMIT |
INSPIRATIE + NETWERKEN

• Verne Harnish, 3 andere internationale
 topsprekers en 200 ambitieuze 
 ondernemers en directeuren
• Vergroot je netwerk, doe inspiratie op 
 en ontdek praktische tools om direct 
 mee aan de slag te gaan.

EN VERDER
COACHES

RUTGER PRENT 
GOFastForward 
& Rockefeller 
Habits Master

PIETER VAN OSCH  
SPARK
Betekenisondernemer 
& Rockefeller 
Habits Master

KEES DE JONG 
SPARK
Raise the bar! 
Ambitious
Entrepreneurship

SJOERD LUTEYN  
REFRESH
INTERACTIONS
Marketing; 
“Finding the soul”

BERND MINTJES  
MAXWELL GROUP
Model revenue 
streams

JAMES PARKER 
PARMA GROUP
The Strategy Mind

MAAK JOUW
IMPACT MEETBAAR!

Binnen GOFastForward geloven we sterk 
in de kracht van onderlinge coaching. 
Naast de 5 tweedaagse modules zetten 
we in op account-ability mentoring. Een 
structuur die jou bewust maakt en de 
voortgang inzichtelijk. Je krijgt praktische 
tools zodat je dit onderling en binnen je 
bedrijf kunt toepassen.



GOFASTFORWARD 
LEVERT JE:
• Meer grip op groei: Een scherp beeld van je bedrijf op de lange termijn en van de weg 
 die op korte termijn nodig is om jouw groeikansen te verzilveren. 
• Beter leiderschap op drie terreinen: Inzicht in de meest kansrijke proposities in jouw 
 markt, weten hoe je jouw medewerkers bindt en leidt en werken aan je eigen sterkten 
 en ontwikkelpunten.
• Een exclusief netwerk van ambitieuze collega-groeiondernemers, professionals & experts.

Onderzoek van bureau Ruygrok Netpanel bewijst de impact van GOFastForward:

• Een gemiddelde omzetgroei van 60% en een groei van 50% in medewerkers
• Deelnemers waarderen het programma gemiddeld met een 8,6.
• 94% van de deelnemers beveelt GOFastForward aan andere ondernemers

VOOR WIE?
GOFastForward helpt ondernemers die kansen zien en potentie hebben om met hun bedrijf 
flink door te groeien. Groeiondernemers met een bedrijf vanaf € 1 miljoen omzet, een sterke 
ambitie en de wil om kennis en ervaringen te delen.

”GOFASTFORWARD HEEFT 
EXTREEM GEHOLPEN OM DE KOERS 
VAN STUDELTA TE BEPALEN.
Vervolgens heb ik geleerd structuur en Ritme in de organisatie te krijgen. 
Het was voor mij een garantie om succesvol te blijven.”
Martijn van Rossum, Studelta, over zijn deelname aan GOFastForward



WAAROM DEELNEMEN 
AAN GOFASTFORWARD?
Deelname aan GOFastForward betekent dat je een jaar lang doelgericht jouw 
groeiuitdagingen beetpakt met de ondersteuning van ambitieuze collega-deelnemers, 
topondernemers en experts.

DEZE IMPACT MAG JE VERWACHTEN:
• Sparren: Een groep van 8 tot 16 ambitieuze groeiondernemers
• De beste tools: Internationaal bewezen en direct toepasbaar
• Focus: Iedere dag een stap dichterbij je ondernemersdroom
• Ondernemend leiderschap: Verkoop jouw visie en doelstellingen
• Coaching: Haal het beste uit jezelf en uit jouw medewerkers
• Peer Accountability: Afspraak = Afspraak

WANNEER
GOFastForward start meerdere keren per jaar 
met een nieuwe groep. Bezoek onze website 
voor de data.

INVESTERING
De bijeenkomsten helpen je direct om samen 
met collega-ondernemers nog scherper aan je 
bedrijf te werken. Dat vraagt commitment in 
de voorbereiding: Buddy coaching & mentoring 
en persoonlijke presentaties & opdrachten. 

Tijdens de 5 tweedaagse modules dineren en 
overnachten we op centraal gelegen locaties, 
zodat jij en jouw collega-deelnemers elkaar 
goed leren kennen en jullie echt voor twee 
dagen uit jullie bedrijf stappen. 

De financiële investering is € 8.940,-, 
exclusief 21% BTW en verder inclusief alles.

WIL JE KENNISMAKEN 
OF MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via 
info@GOFastForward.nl of bezoek 
onze website voor het eerst volgende 
introductie seminar.

GOFastForward
info@GOFastForward.nl 
www.GOFastForward.nl 

”LAAT JE UITDAGEN 
DOOR MET COLLEGA-

ONDERNEMERS 
TE SPARREN” 

Michiel Drabbe, Ichoosr


