
 GO    FAST
FORWARD
from good to great 

Thema’s
In vijf tweedaagse bijeenkomsten komen de volgende thema’s 
aan bod en krijg je antwoord op de volgende vragen:

  People. De juiste mensen op de juiste plek.  
Hoe vind je mensen die passen bij de kernwaarden van 
jouw bedrijf? 
Hoe smeed je van a-players een a-team? En hoe zet je cultuur 
in als versneller van bedrijfsgroei?

  Strategie. Daar waar jij in uitblinkt. 
Hoe kom je tot een onderscheidende en winnende groei-
strategie? Waar zijn je concurrenten vreselijk jaloers op? En 
hoe zet je strategie in om jouw markt te domineren?

  Executie. Strakke processen als aanjager van vooruitgang. 
Hoe zorg je voor focus, data en ritme in je organisatie? 
Kortom: hoe zet je een heldere structuur neer met heldere 
doelen, waarin iedereen precies weet waar hij of zij 
verantwoordelijk voor is (accountability)? 

  Cash. De motor van jouw bedrijf. 
Hoeveel geld heb je nodig om door te groeien? Hoe zorg je 
binnen de huidige kostenstructuur voor meer rendement? 
Hoe verhouden jouw financiële kerngetallen zicht tot die 
van de markt en de concurrentie?

  Kernklanten. Daar waar jij je op focust. 
Welke klanten wil je graag bedienen en waarom? Wat zijn 
de kenmerken van die klanten? Welke klanten kunnen jou 
helpen de groeidoelstellingen van je bedrijf te halen, en 
welke juist niet?

  Leiderschap. Over jouw rol als ondernemer. 
Waar voeg jij als groeiondernemer de meeste waarde 
toe? Hoe vergroot je jouw impact terwijl je meer energie 
en plezier haalt uit je bedrijf? Kortom: waar word je écht 
gelukkig van (en waar niet van)?

Concreet
  Vijf keer een tweedaagse bijeenkomst gedurende een 

jaar, inclusief volpension overnachtingen op bijzondere 
en comfortabele locaties. 

  In een vaste groep van 10 tot 14 ambitieuze 
groeiondernemers (vanaf 1 miljoen euro omzet).

  Alle bijeenkomsten en evenementen onder leiding van 
ervaren coaches en inspirerende sprekers.

  Een programma op basis van internationaal bewezen 
tools, zoals de Rockefeller Habits uit Scaling Up 
(Verne Harnish), From Good To Great (Jim Collins) en 
Business Model Canvas (Alexander Osterwalder).

  Tussentijdse begeleiding door experts en een stok 
achter de deur dankzij buddy coaching: één op één 
contact met iemand uit de groep. 

  En last but not least: toegang tot de GoFastForward 
Club, het netwerk van oud-deelnemers met meerdere 
bijeenkomsten per jaar.

Impact

Met het groeiprogramma van GoFastForward 
werk je samen met ambitieuze ondernemers 
een jaar lang onder begeleiding áán jouw 
bedrijf. Aan de hand van bewezen onder-
nemers tools, zoals Scaling Up, helpen we je 
om lange termijn doelstellingen te formuleren 
en deze te vertalen naar concrete acties voor 
de korte termijn. Het jaarprogramma biedt 
houvast en helpt om focus en structuur aan 
te brengen. Zo groei je snel en duurzaam van 
good naar great, als bedrijf én als ondernemer. 
Het jaarprogramma van GoFastForward: een 
waardevolle investering* voor de rest van 
je leven.

* Deelnemers aan het jaarprogramma van GoFastForward 
verdienen de investering in tijd en geld gemiddeld vijf tot 
tien keer terug binnen twee jaar.

Jaarprogramma 
september 2017

Merijn Everaarts, De Dopper 

“ Ik had behoefte aan een verstandiger beleid en melde me 
aan. Ik dreigde de controle over mijn bedrijf kwijt te raken. 
Door de opzet en de inhoud van het programma krijg je 
tijd voor reflectie. Tijd die ik anders niet incalculeerde.”

  94% van de oud-
deelnemers beveelt 
GoFastForward aan

  60% - de gemiddelde 
omzetgroei na het 
jaarprogramma

  8.6 - de gemiddelde 
waardering die we van  
oud-deelnemers krijgen

  50% - de gemiddelde 
personeels groei onder 
oud-deelnemers na het 
jaarprogramma

Een greep uit onze 150 oud-deelnemers

DATA
  Sessie 1: 21 en 22 september 2017 
  Sessie 2: 23 en 24 november 2017 
  Sessie 3: 25 en 26 januari 2018 
  Sessie 4: 15 en 16 maart 2018 
  Sessie 5: 23 - 25 mei 2018 
  Netwerk events Gofastforward

INVESTERING
€ 15.000. We factureren twee keer € 6.000. De overige € 3.000 
betaal jij als het programma voor jou de gewenste waarde heeft 
opgeleverd. De prijs is inclusief vijf volpension overnachtingen, 
cursusmateriaal en begeleiding door experts. We hebben een 
speciale kortingsregeling voor compagnons.

GoFastForward B.V. 
Keizersgracht 182
1016 DW Amsterdam
020 2149 123
info@gofastforward.nl www.gofastforward.nl/jaarprogramma


