READY TO SCALE
Scaling Up Digital
BEN JIJ DIE INNOVATIEVE ONDERNEMER DIE KLAAR IS OM TE SCHALEN?
Maar een paar procent van de bedrijven weet echt op te schalen na het ophalen van ﬁnanciering. Vaak komt dit door een
gebrek aan focus, het niet stroomlijnen van processen, niet de juiste KPI’s stellen en je team hier niet in te betrekken.
Daarnaast is het cruciaal om de juiste mensen aan je organisatie te binden. Maar hoe doe je dit allemaal? Wil jij samen
met je team de eerste stappen zetten en groei realiseren voor je bedrijf?
Ready to Scale is een hands-on programma gericht op het bouwen van het bedrijf van de toekomst op het gebied van
digitalisering en groei.
Het programma biedt een mix van kennis, netwerk, opdrachten, persoonlijk advies, praktische tools en workshops om je bedrijf
naar de volgende fase te brengen.
Het groepsprogramma bestaat o.a. uit:
5 inspirerende thema’s
Inspirerende keynotes en workshops met o.a. Lieke Lamb en Pieter van Osch
Mentor matching in samenwerking met NL Groeit
Samenwerken met tech talent (UVA, HVA,VU, ROC) omtrent digitaliserings vraagstukken in samenwerking
met MKB Digital Workspace
Levenslang ondernemers netwerk
3 maanden lang advies van scale up coach Pieter van Osch

5 thema’s

Wat je van ons kunt verwachten

1. Waardevolle klantstrategie

Een helder strategisch en tactisch plan op één A4tje

2. Wendbare uitvoering ingericht op digitalisering van
jouw propositie met slimme KPI’s.

Kennisdeling van doorgewinterde scale up experts

3. Innovatie als kernproces: Fail fast, fail often & scale up!

Praktische modellen en tools die je gelijk kunt gebruiken in
je bedrijf

4. Mensen en organisatie: Building a winning team
5. Presentatie en mastermind: Leren van elkaar door
presentaties

Inspirerende cases van bedrijven die zichzelf opnieuw
uitvinden
Inspiratie over wat er allemaal kan
(waar je nu niets mee doet)
Waardevolle contacten met
gelijkgestemden

Pieter van Osch
Een initiatief van de ACE-incubator, Universiteiten,
Hogescholen en MBO’s om mkb-ondernemers (2-50
medewerkers) te helpen met concrete
digitaliseringsvraagstukken door samenwerking met
tech-studenten.

Ondernemer & Scale Up coach
CEO - Scale Up Impact

Mentoren met ondernemerservaring die samen met
jou jouw ondernemingsvraagstukken aanpakken.

Keynote Speaker over Innovatie:Trends & Toekomst
Co-Founder - Trendwatcher.TV Broadcast Station
Advisory Board Member - Women in Tech NL

*Voor ondernemingen met >5 medewerkers en >1.000.000 mln
euro omzet.

Lieke Lamb

Mentoring by
nl groeit &
talent matching by
mkb digital
workspace

Voor wie
Start- en Scale-up ondernemers in Groot-Amsterdam
Groei ambitie met behulp van digitalisering
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Minimaal €250k omzet of 5 FTE
Of €250K ﬁnanciering opgehaald

Deelnemers in de eerste 3 jaar na deelname
*gemiddelde deelnemer had €430.000 omzet en 7 fte

+27%

jaarlijke omzetgroei

¤771.500
gemiddelde funding

+19%

jaarlijkse FTE groei

TESTIMONIALS
“Een verfrissend programma
met een hands-on aanpak, om
een betere ondernemer en
manager te worden.”

“Door de sessies kom je met je
team van founders op 1 lijn en
neem je de tijd om het fundament
van je bedrijf te verstevigen.”

“Een onwijs inspirerend en
motiverend programma met
eye-openers die nu al leiden tot
meer focus, eﬃciency & beter team
work.”

- Founder Jacob Nawijn,
A Fruitful Oﬃce

- Founder Sander Vessies,
Giftomatic

- Founder Marieke de Ruyter,
The New Fork

Schalen door het bedrijf van de toekomst te bouwen
CONTACT

DATA & KOSTEN
Wo 8 sep 09.00-20.00 uur + borrel
Wo 22 sep 13.00-20.00 uur + borrel
Wo 6 okt 13.00-20.00 uur + borrel
Wo 20 okt 13.00-20.00 uur + borrel

Ellen Spithoven
Programma manager
+31 6 45 68 82 09
ellen@ace-incubator.nl

Locatie
Voertaal
Kosten

Klantstrategie & wendbare uitvoering
Innovatie als kernproces
Mensen en organisatie
Presentatie & Mastermind

Sciencepark & Gastlocaties (NTB)
Nederlands
€5.500
€2.750/ 2 deelnemers per bedrijf*

* 50% van de kosten zijn gesubsidieerd
* kosten zijn mogelijk ﬁnancieel aftrekbaar

BEPERKTE PLEKKEN, MELD JE NU AAN!
Voor meer informatie kijk op www.readytoscale.nl

