
Als je bedrijf op het punt staat om te groeien zijn er ineens een hoop extra zaken waar je rekening 
mee moet houden. Het is daarom lastig om grip te houden op groei. Door middel van deze 
checklist weet je of jij klaar bent voor groei en wat hier allemaal bij komt kijken. 

CHECKLIST GRIP OP GROEI 
Groei kan je overkomen. Ga terug naar je waarom. 

- Waarom ben je gestart als ondernemer?
- Is groeien echt iets wat je wilt?
- Wat is je groeiambitie?

Ben jij klaar voor de groei? 
- Wat voor type ondernemer ben jij?
- Weet jij waar je sterktes en mogelijke valkuilen liggen?
- Is jouw team er klaar voor?

Welke klanten passen het beste bij jouw groei ambitie? 
- Van welke opdrachten of klanten word je gelukkig?
- Hoe ontwikkelt de markt en de concurrentie zich?
- Is de toegenomen vraag structureel?

Heb je een groeiplan? 
- Wat is je visie en koers?
- Zijn je doelen duidelijk?
- Heb je bepaald welke acties er nodig zijn om je doelen te bereiken?

Heb je jouw plannen onderbouwd met cijfers? 
- Weet je hoe jouw verdienmodel is opgebouwd?
- Welke diensten of klanten zijn het meest winstgevend?
- Welke kosten/ investeringen zijn nodig om je plannen te verwezenlijken?

Hoe ga je jouw team versterken? 
- Op welk gebied is ondersteuning nodig? Heb je een duidelijk profiel voor ogen?
- Ga je personeel in dienst nemen of inhuren?
- Ben je op de hoogte van de wet-en regelgeving rondom personeel/inhuur?

Hoe kun je groei managen? 
- Zijn taken en verantwoordelijkheden duidelijk?
- Kun je taken loslaten en delegeren aan je team?
- Hoe volg je de resultaatsontwikkeling?

Hoe hou ik de balans tussen werk en privé? 
- Bouw je voldoende rustmomenten in voor jezelf?
- Besteed je voldoende aandacht aan familie en vrienden?
- Loopt het bedrijf door, ook als je er even niet bent?

Wil je n.a.v. deze checklist bespreken hoe jij het werken AAN je bedrijf kunt aanpakken? 
Stuur ons dan even het contactformulier, of mail ons naar info@ondernemenplus.nl.

https://www.ondernemenplus.nl/contact
mailto:info@ondernemenplus.nl
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