Manifest nlgroeit 2022
Succesvolle MKB-bedrijven zijn de belangrijkste factor voor een gezonde en duurzame economie.
Naast werkgelegenheid creëren ondernemers de oplossingen voor allerlei maatschappelijke
uitdagingen en innovaties op gebieden als duurzaamheid, energietransitie en werk.
Ondernemerschap speelt daarmee een sleutelrol in de ontwikkeling van onze toekomstige brede en
structurele welvaart.
Gelukkig is Nederland weer een echt ondernemersland. Ons land heeft echter een structureel
probleem omdat te weinig bedrijven doorgroeien naar hun volle potentieel. Oorzaken zijn te vinden
in onze ondernemersmentaliteit, cultuur, marktimperfecties en infrastructuur. We zien echter dat
ondernemers die wel groot denken, aan zichzelf werken en anderen om hulp vragen aanzienlijk
succesvoller zijn en daarmee meer impact maken.
In Nederland zijn dit er jammer genoeg nog steeds te weinig. Het grootste deel van de MKBondernemers groeit nauwelijks of krimpt zelfs. Ze worstelen veelal met hun leiderschap, strategische
keuzes en de toenemende complexiteit van hun bedrijf. Veel ondernemers hebben moeite met hun
volgende groeifase, digitalisering, het aantrekken van geschikte mensen, bedrijfsproductiviteit en de
transformatie richting duurzaamheid. Veel ondernemers werken hard, maar vaak aan het verkeerde
probleem. Daardoor neemt vaak ook de ambitie langzaam af. Tegelijkertijd zien we dat -waar voor de
meeste werkenden ‘life long learning’ steeds meer gewoonte is- weinig ondernemers tijd vrijmaken
om aan zichzelf te werken. En dat is jammer, want juist de persoon van de ondernemer en de kwaliteit
van zijn of haar beslissingen spelen die sleutelrol in de ontwikkeling van het bedrijf.
De simpele oplossing is echter voorhanden.
Maar eerst onze droom
Wij willen dat Nederland een land wordt van groeiondernemers die impact maken. Een land dat
uitdaagt tot creatief, innovatief, ambitieus, inclusief en grenzeloos ondernemerschap dat leidt tot
duurzame resultaten, zowel voor de ondernemer als de samenleving. Dat Nederland meer parels van
bedrijven voortbrengt die internationaal als wereldspelers worden aangemerkt. Dat successen
zichtbaar worden gevierd. Dat nieuwe en ook meer ‘diverse’ topondernemers ontstaan, die daarmee
ook andere ondernemers inspireren om groter te denken en impact te maken.
Wij willen dat ondernemers snel kunnen schakelen binnen een bezielend ecosysteem waarin
ondernemers worden geactiveerd om zichzelf te ontwikkelen. De kern van dit ecosysteem zijn
ervaren ondernemers die anderen belangeloos willen helpen door inzichten, contacten, kennis en
ervaringen te delen. Daarnaast verbindt het ecosysteem de ondernemer met alle relevante
opleidingen, programma’s, training, coaching, events en partijen die nodig zijn voor zijn of haar
ontwikkeling.
De kern, door ondernemers, voor ondernemers is op basis van ‘pay-it-forward’, dit vliegwielmechanisme
zien wij als krachtigste multiplier in de groei van een ondernemer en daarmee zijn of haar bedrijf en
daarmee de ontwikkeling van Nederland.

Onze oplossing
Nlgroeit is een platform dat zich richt op de ontwikkeling van de persoon van de ondernemer. Nlgroeit
maakt ondernemers groter door te inspireren, activeren en te faciliteren.
Inspireren: We willen ondernemers inspireren en wakker schudden door positieve rolmodellen meer
zichtbaar te maken. We willen impact denken, diversiteit en inclusiviteit stimuleren, maar vooral ook
‘groter denken’ en daarmee ook internationaal ondernemen aanwakkeren.
Activeren: De sleutel van ontwikkeling ligt bij de ondernemer zelf, daarom willen we ondernemers
activeren om vooral aan zichzelf te werken. Zeker op het gebied van leiderschap en organisatie, maar
ook op gebied van internationalisering, opschalen, impact op de omgeving en in het bijzonder het
doorbreken van die lastige groeiplafonds. 'Life long learning' en het zoeken van hulp en samenwerking
moet ook voor ondernemers de norm worden.
Faciliteren: Wij willen de ondernemers faciliteren met een actief en bezielend ecosysteem van
mentoren, ofwel ervaren ondernemers die de ondernemers belangeloos willen helpen met hun
uitdagingen. Daarnaast bieden wij een interessant en gekwalificeerd partnernetwerk van bedrijven,
instanties en initiatieven gericht op de verdere ontwikkeling van de ondernemer en zijn of haar bedrijf.

Nlgroeit, door ondernemers, voor ondernemers.

