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Over Sprout
De Groeigids is geschreven door Alex van der 
Hulst. Als freelancer is hij verbonden aan het 
ondernemersplatform Sprout. Sprout gelooft 
dat ondernemers zorgen voor een betere 
wereld en wil ze daarbij helpen met kennis, 
inspiratie en een netwerk van ambitieuze 
groeiondernemers.
De groeigids-serie wordt mede mogelijk 
gemaakt dankzij de kennis en ervaring van
NLGroeit, Erasmus Centre for Entrepreneur-
ship, GoFastForward en EY Innovation.

Je product? Je klanten? Jij, als briljante ondernemer? Hou 
toch op: het zijn je medewerkers die het groeisucces van 
je bedrijf maken of breken. En daarom is ‘personeel’ geen 
agenda-moetje dat je er even bij doet. Nee, je moet je 
mensen koesteren. Zorgen dat ze zich met plezier inzet-
ten voor de missie van je onderneming en alles krijgen 
om optimaal te kunnen samenwerken.  

De makers van Sprout laten in Hard gaan met de beste 
mensen zien hoe ambitieuze ondernemers sneller groeien 
met toptalent. Daarvoor biedt de gids praktisch toepas-
bare inzichten en de nieuwste tools en methodes. Zo leer 
je alles wat je als scaleup moet weten over recruitment 
en selectie, hoe je een groeicultuur cultiveert, je eigen 

leiderschap verder ontwikkelt en hoe je de beste teams 
samenstelt om optimaal mee te schalen. 

•  Groei sneller dankzij de laatste inzichten, tools en 
methodes.

• Met learnings van o.a. Swapfiets, Bynder en Voys.
•  Tjokvol tips van experts in recruitment, teams en 

cultuur.

TEAM SPROUT

HARD GAAN MET DE BESTE MENSEN
Zo groeien Swapfiets, Bynder en Voys dankzij toptalent

‘HIRING PEOPLE IS AN ART, 
NOT A SCIENCE.’  
Howard Schultz, Starbucks
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Gefeliciteerd met je succesvolle startup. En nu wordt het 
tijd om de mouwen echt op te stropen: ondernemers die 
serieuze impact willen maken, moeten snel opschalen na 
die eerste mooie klanten, een zescijferige omzet en werk-
nemer nummer 25. 

Welkom in het land der scaleups, waar snelle groei  
alles op zijn kop zet. De makers van Sprout verklaren in 
Bouw een Killer Groeistrategie de essentie van het scaleup-
ondernemen. Ze laten zien hoe wetenschappelijke inzich-
ten en methodes zoals die van groeigoere Verne Harnish 
en Reid Hoffman ondernemers kunnen helpen bij hun 
eigen groeistrategie. 

Zo biedt deze groeigids praktische handvatten om je  
businessmodel aan te scherpen, te zorgen voor een state 
of the art marketingstrategie en financieel management 
dat voorkomt dat je kapot groeit door gebrek aan cash. 

• Voor alle ondernemers die sneller willen schalen.
• Met learnings van o.a. Bloomon, Picnic en 3D Hubs.
•  Tjokvol tips van experts in strategie, hr, cash en 

executie.

TEAM SPROUT

BOUW EEN KILLER GROEISTRATEGIE
Leer van Bloomon, Picnic en 3D Hubs hoe je het gas erop houdt

‘LIFE IS GROWTH. YOU 
EITHER GROW OR DIE.’  
Phill Knight, oprichter Nike
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