
Zet de GroeiVersneller in!
Om ons heen zien we organisaties 
soms worstelen met de groei die 
ze doormaken. Groei is wat veel 
bedrijven en organisaties nastreven 
maar kan naast een hoop voldoening 
wel problemen opleveren. 

Voor de ondernemer, de leiding-
gevende of voor het team. Als een 
groep eenmaal een kritisch aantal 
ontstijgt, loopt de organisatie risico’s. 

Signalen die we vaak zien bij middel-
kleine organisaties met ‘groeistuipen’ 
zijn communicatieproblemen, problemen 
in de samenwerking, verminderde sfeer, 
gebrek aan richting, misverstanden/
onduidelijkheden in proces en 
communicatie, faalkosten, gebrek aan 
verantwoordelijkheidsbesef, afnemende 
innovatiekracht en de stress die de 
groei oplevert bij leidinggevenden, 
ondernemers en het team zelf. 

Hebt u een groeiend team? 
Behoefte aan een sterke flow? 
Tijd voor positiviteit?



We begrijpen die signalen en het zijn 
onderwerpen die echt moeten worden 
aangepakt om als team optimaal te 
kunnen excelleren. Zo kan 
een team ondanks de 
beste bedoelingen, soms 
ook behoefte hebben 
aan wat extra hulp.

Met onze Groeiversneller hebben we 
ingespeeld op het fenomeen ‘groei-
stuipen’. In onze toolbox zitten vele 
‘tools’ om in te zetten in uw specifieke 
situatie. Meetinstrumenten, oefenvormen, 
trainingen en coaching. Geen standaard 
trainingen maar altijd de oplossing op 
maat. Na een eerste gratis ‘analyse-

gesprek’ doen we u een voorstel dat 
volledig aansluit bij uw behoefte. Alles 
met als doel om uw organisatie weer te 

laten excelleren. Samen met 
u willen wij ervoor zorgen dat 
na afloop van onze ‘Groei-
versneller’ u weer kunt genieten 
van onbezorgde groei door:

• een positieve sfeer
• loyale medewerkers
• duidelijkheid in processen
• initiatief en toenemende innovatiekracht
• afgenomen faalkosten
• optimaal verantwoordelijkheidsbesef
• rust bij de leidinggevende of ondernemer
• een enthousiast team

Aangenaam,wij zijn 
Rob van Rijswijk en Job van den Aker. 

Samen goed voor 50 jaar ervaring 
in ondernemerschap, procesbegeleiding, 
teambuilding, organisatie, training en 
coaching….

Op zoek naar die positiviteit? 
Reageer snel en neem contact met 
ons op voor een gratis en vrijblijvend 
analysegesprek!Rob van Rijswijk 

Van Rijswijk Advies
06-53 38 76 68
rijswijkrob@gmail.com

Job van den Aker
IPHEO BV
06-53 73 20 97
jobvandenaker@ipheo.nl 


