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Deelname aan GO FastForward betekent 
dat je vier kwartalen gericht jouw 
groeiuitdagingen beetpakt met de 
ondersteuning van ambitieuze collega-
deelnemers, topondernemers en experts. 

GO FASTFORWARD 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: Meer 
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 en financiers dat ook na de looptijd 
van het programma verbonden blijft.

VOOR WIE?
Door-groeiondernemers met een bedrijf  
vanaf 1 miljoen euro omzet en minimaal  
10 medewerkers.

DIT MAG JE VERWACHTEN
Een groep van minimaal 8 en maximaal 
16 ambitieuze door-groeiondernemers;
Rockefeller Habits; tools, structuur en 
richting;
Focus; Iedere dag een stap dichterbij je 
ondernemersdroom;
Ondernemend leiderschap; verkoop jouw 
visie en doelstellingen;
Impact; realiseer gezamenlijk jouw 
doelstellingen;
Coaching; haal het beste uit jezelf, 
collega-ondernemers en uit jouw 
medewerkers;
Sparring en talking time; leer van andere 
ondernemers en daag elkaar uit;
Peer Accountability; afspraak = afspraak.

WAAROM

DEELNEMEN AAN 

GO FASTFORWARD



BIJ GO FASTFORWARD

ZIT JIJ IN DE

DRIVER'S SEAT!

In hoog tempo dienen zich steeds complexere groeiuitdagingen 
aan. Als mede-ondernemer moeten we nu keuzes maken die 
grote invloed hebben op de toekomst van de onderneming en 
voor onszelf.

We komen vaak in aanraking met vragen als:
Hoe kan mijn organisatie in 2015 en 
daarna groeien?
Hoe maak ik mijn organisatie daar klaar 
voor?
Hoe weet ik hoe mijn organisatie wil 
groeien en hoe wij de kansen kunnen 
verzilveren?
Hoe maak ik een helder en duidelijk 
strategisch én operationeel plan voor mijn 
mensen om het uit te voeren?
Hoe haal ik meer uit mijzelf en mijn team?

GO FastForward assisteert ambitieuze 
ondernemers die kansen zien en potentie 
hebben om met hun bedrijf flink door te 
groeien.

DE ROCKEFELLER HABITS
Bij GO FastForward maken we gebruik 
van de Rockefeller Habits, de beproefde 
methodiek van groeigoeroe Harnish, 

waarmee jij je groei initieert en begeleidt. 
Het is een superpraktische methode om van 
lange termijn strategie te komen tot wat de 
organisatie het komende kwartaal moet doen 
en daar alle medewerkers bij aan te haken. 

De methode combineert effectiviteit (met de 
juiste mensen de goede dingen doen) met 
efficiëntie (dingen goed doen). Naast het 
leggen en verhelderen van een gezonde basis 
voor groei, biedt Rockefeller Habits ook een 
eenvoudige structuur om de groei inzichtelijk 
te maken en te bewaken. Daar ben je als 
directeur minder dan 5 uur per week mee 
bezig (in plaats van de 50 uur die vaak 
normaal lijkt). Dat speelt veel tijd vrij voor 
waar het werkelijk om draait.
Er zijn “slechts” vier beslissingen (mensen, 
strategie, executie en cash) en drie 
disciplines (prioriteiten, gegevens en ritme) 
en twee versnellers (reputatie en productie) 
die je in acht hoeft te nemen.



HET PROGRAMMA – DATA & INHOUD

Start | Masterclass Rockefeller Habits
Voorafgaand aan het jaarprogramma 
GO FastForward volg je de Masterclass 
Rockefeller Habits, als basis voor gezonde 
groei. Op sparkeducation.nl/rockefeller-habits/ 
kun je meer lezen over deze Masterclass.

28 & 29 januari 2015 | Launch-day + 
Onderscheidende Strategie

Kennismaking
Aanscherpen van je OSP
Accountability Mentoring in- en extern: 
Rules of the game
Persoonlijke impact  
MBA in a day!
In welke markt met welke producten/
diensten kun je groei realiseren?
Op welke aspecten kun je met iedere 
concurrent de strijd aangaan?

19 februari 2015 | Beste Mensen
Hoe ontwikkel je van B-Players echte 
A-players?

A, B, C & D spelers - Wees scherp op de 
uitkomsten!
Opstellen van scorecards voor A-players
Be the multiplier

Delegeren; de kracht van criteria

20 maart 2015 | Quarterly Meeting
Q-2; jouw beste kwartaal ooit!

Netwerken
Evalueren en leren van Q1: Thema, Rocks 
& KPI’s. Koers checken.
Bepalen van doelstellingen Q2: Thema, 
Rocks & KPI’s

23 april 2015 | Magische Marketing + Slimme 
Sales
De juiste klanten aan je deur

Wie is jouw kernklant en wat is jouw 
winnende aanbod?
Het bouwen van een merk en reputatie
Lead generatie 
Actief accountmanagement: meer 
inkomsten, betere winst
Targeten acquireren van nieuwe klanten en 
markten 

10 juni 2015 | Growth Summit
Inspiratie + netwerken

Vier internationale topsprekers en 200 
ambitieuze ondernemers en directeuren 

RUTGER PRENT | SPARK
GoFastforward & 

Rockefeller Habits Master

PIETER VAN OSCH | SPARK
Betekenisondernemer &

Rockefeller Habits Master

KEES DE JONG | SPARK
Raise the bar! Ambitious 

Entrepreneurship



die bij elkaar komen om te netwerken, 
inspiratie op te doen en praktische tools te 
ontdekken om direct de volgende dag mee 
aan de slag te gaan. 
Oftewel; inspirerende experts, praktische 
tools en netwerken met gelijkgestemden.

25 juni 2015 | Quarterly Meeting 
Ritme!

Evalueren en leren van Q2:  
Thema, Rocks & KPI’s. Koers checken.
Bepalen van doelstellingen Q3:  
Thema, Rocks & KPI’s
Persoonlijke impact - tussentijdse check

juli & augustus 2015 | Mentoring & Coaching 
(geen bijeenkomsten)

Onderlinge accountability mentoring en 
coaching
Online Coachingsafspraak (1 uur)

18 september 2015 | Quarterly Meeting 
Eindsprint van 2015

Evalueren en leren van Q3:  
Thema, Rocks & KPI’s. Koers checken.
Bepalen van doelstellingen Q4:  
Thema, Rocks & KPI’s

15 oktober 2015 | Efficiënte Cash
Sneller groeien met hetzelfde geld

Kijken als een investeerder: solide 

verdienstromen in je business model
Cash als zuurstof voor groei: Cash 
Conversion Cycle & actief debiteurenbeleid

20 & 21 november 2015 | Tweedaagse Annual 
Meeting From good to GREAT

Prioriteiten stellen
Krijg inzicht in jouw kerncompetenties en 
beleg of besteed de overige taken uit
Word de ondernemende coach en iedereen 
binnen jouw organisatie behaalt zijn KPI’s

SJOERD LUTEYN | REFRESH 
INTERACTIONS

Marketing; “Finding the soul”

BERND MINTJES | MAXWELL 
GROUP

Model revenue streams

JAMES PARKER | PARMA GROUP
The Strategy Mind



OPBOUW VAN DE BIJEENKOMSTEN
Tweedaagse Kick-off - Het programma start 
met de 32-uurs “launch-day” (volledig 
verzorgd, inclusief diner en overnachting).
Quarterlies - In maart, juni en september 
zijn de Quarterly Meetings. We staan dan 
uitgebreider stil bij jouw voortgang en 
maak je plannen voor het daarop volgende 
kwartaal.
Business Classes - In januari, februari, 
april, juni en oktober zijn er business 
classes. Hierbij gaan we dieper in op een 
van de thema’s van de groei-cyclus.
Tweedaagse Annual Meeting - In november 
hebben we een 32-uurs Annual Meeting 
(volledig verzorgd, inclusief diner en 
overnachting). Dit is gezamenlijk met de 
ondernemers uit de andere groep.

 
De sessies starten om 09.00 uur en om 
17.00 uur sluiten we de dag af met een 
drankje.
(Het kan voorkomen dat de tijden veranderen, 
dit wordt tijdig gecommuniceerd)

LOCATIES
De locaties variëren en zijn veelal op de as 
van Driebergen-Utrecht-Amsterdam. We 
houden ons altijd aanbevolen voor nieuwe 
locaties en als een deelnemer voldoende 
eigen ruimte heeft voor een bijeenkomst dan 
heeft dat onze speciale aandacht!

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 accountability
mentoring, bijhouden van de groei-kpi-check 
en persoonlijke presentaties. De financiële 
investering is € 695,- per maand exclusief 
21% BTW en verder inclusief alles.


