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GROW	  voor	  bedrijven	  =	  	  
FRIS	  INZICHT	  
	  
Missie:	  	  
Bedrijven	  inzicht	  verschaffen	  in	  de	  manier	  waarop	  zij	  zich	  binnen	  een	  sterk	  en	  snel	  
veranderende	  consumentenmarkt	  onderscheidend	  kunnen	  profileren,	  beter	  aan	  de	  
wensen	  van	  hun	  klanten	  tegenoet	  kunnen	  komen	  en	  daardoor	  effectiever	  hun	  product	  of	  
dienst	  kunnen	  vermarkten.	  	  
	  
Visie:	  
Matchmaking	  en	  samenwerking	  tussen	  bedrijven	  en	  freelancers	  door	  de	  collectieve	  
kennis,	  inzichten	  en	  vaardigheden	  van	  freelancers	  te	  'poolen'	  en	  als	  op	  zichzelfstaande	  
dienst	  aan	  te	  bieden.	  	  
	  
Waarden:	  
Gedreven,	  oplossingsgericht,	  dienstbaar,	  samenwerkend,	  ondernemend,	  pionierend,	  
vernieuwend,	  flexibel,	  kennismaking,	  kennisdeling.	  
	  
Wie	  is	  GROW?	  
GROW	  beschikt	  over	  een	  netwerk	  van	  50	  freelancers	  dat	  volgens	  een	  vloeibaar	  
bedrijfsmodel	  aan	  uiteenlopende	  onderlinge	  projecten	  samenwerkt.	  Ondernemers	  die	  
deel	  uitmaken	  van	  GROW	  kenmerken	  zich	  door	  gedrevenheid,	  flexibiliteit,	  marktinzicht	  
en	  probleemoplossend	  vermogen.	  	  
	  
Wat	  kan	  GROW	  voor	  uw	  bedrijf	  betekenen?	  
GROW	  stelt	  deze	  uitzonderlijke	  combinatie	  van	  eigenschappen	  ter	  beschikking	  aan	  
bedrijven	  en	  helpt	  hen	  daarmee	  snel	  en	  doelgericht	  complexe	  strategische	  vraagstukken	  
op	  te	  helderen.	  	  
	  
Hoe	  onderscheidt	  GROW	  zich	  van	  bestaande	  adviespartijen?	  
GROW	  bundelt	  op	  unieke	  wijze	  ondernemerschap	  en	  marktkennis.	  GROW	  opereert	  snel,	  
doelgericht	  en	  praktisch.	  GROW	  stelt	  bovendien	  haar	  netwerk	  aan	  u	  open,	  waardoor	  u	  te	  
allen	  tijden	  toegang	  heeft	  tot	  de	  gevarieerde	  bron	  van	  kennis	  en	  inzicht	  die	  u	  middels	  de	  
samenwerking	  met	  GROW	  aanboort.	  
	  
Hoe	  gaat	  GROW	  te	  werk?	  
GROW	  stelt	  haar	  kennis	  ter	  beschikking	  in	  sessies	  met	  de	  duur	  van	  een	  dagdeel.	  Zodra	  u	  
een	  vraagstelling	  voorlegt	  aan	  GROW,	  selecteert	  uw	  contactpersoon	  een	  team	  van	  12	  
ondernemers	  dat	  zich	  over	  uw	  vraagstuk	  gaat	  buigen	  en	  stemt	  hij/zij	  een	  datum	  met	  u	  
af	  waarop	  de	  sessie	  gaat	  plaatsvinden.	  Ook	  zorgt	  GROW	  voor	  een	  professionele	  
begeleider	  van	  de	  sessie.	  De	  exacte	  opzet	  en	  inhoud	  van	  de	  sessie	  zijn	  afhankelijk	  van	  de	  
aard	  van	  uw	  vraagstelling.	  GROW	  stelt	  zich	  tot	  uitdaging	  het	  nuttige	  en	  aangename	  op	  
een	  verrassende	  wijze	  te	  combineren	  tot	  een	  spannende	  belevenis	  met	  aansprekend	  
resultaat.	  
	  
Wat	  kunt	  u	  van	  GROW	  verwachten?	  
Het	  eindresultaat	  van	  een	  GROW-‐sessie	  is	  de	  presentatie	  van	  een	  visie	  en	  het	  aanreiken	  
van	  een	  gereedschapskist	  waarmee	  deze	  visie	  bewaarheid	  kan	  worden.	  Dankzij	  uw	  
samenwerking	  met	  GROW	  hebt	  u	  direct	  toegang	  tot	  een	  netwerk	  van	  ondernemers	  dat	  u	  
kunt	  inschakelen	  om	  de	  gepresenteerde	  	  visie	  om	  te	  zetten	  in	  realiteit.	  
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GROW	  voor	  freelancers	  =	  	  
SAMEN	  STERK	  VOOR	  HET	  GROTE	  WERK	  
	  
Missie:	  	  
Freelancers	  'empoweren'	  door	  hun	  persoonlijke	  propositie	  te	  verrijken	  met	  die	  van	  50	  
medefreelancers,	  daardoor	  onderlinge	  verbondenheid	  bewerkstelligen	  en	  grotere	  
klanten	  en	  interessantere	  projecten	  binnen	  hun	  bereik	  te	  brengen.	  
	  
Visie:	  
Matchmaking	  en	  samenwerking	  tussen	  freelancers	  en	  bedrijven	  door	  de	  collectieve	  
kennis,	  inzichten	  en	  vaardigheden	  van	  freelancers	  te	  'poolen'	  en	  als	  op	  zichzelfstaande	  
dienst	  aan	  te	  bieden.	  	  
	  
Waarden:	  
Gedreven,	  oplossingsgericht,	  dienstbaar,	  samenwerkend,	  ondernemend,	  pionierend,	  
vernieuwend,	  flexibel,	  kennismaking,	  kennisdeling.	  
	  
Wie	  is	  GROW?	  
GROW	  beschikt	  een	  netwerk	  van	  50	  freelancers	  dat	  volgens	  een	  vloeibaar	  bedrijfsmodel	  
aan	  uiteenlopende	  onderlinge	  projecten	  samenwerkt.	  Ondernemers	  die	  deel	  uitmaken	  
van	  GROW	  kenmerken	  zich	  door	  gedrevenheid,	  flexibiliteit,	  marktinzicht	  en	  
probleemoplossend	  vermogen.	  	  
	  
Wat	  kan	  GROW	  voor	  jou	  als	  freelancer	  betekenen?	  
GROW	  kan	  je	  helpen	  je	  bestaande	  en	  nieuwe	  klanten	  een	  rijkere	  propositie	  voor	  te	  
leggen,	  mee	  te	  liften	  op	  het	  succes	  van	  mede-‐freelancers	  en	  je	  middels	  inhoudelijke	  
bijdragen	  onder	  de	  aandacht	  brengen	  van	  nieuwe	  potentiele	  klanten.	  
	  
Hoe	  onderscheidt	  GROW	  zich	  van	  bestaande	  netwerken?	  
GROW	  is	  een	  dynamisch	  netwerk	  waarbinnen	  nieuwe	  kennismakingen	  en	  
samenwerkingen	  mogelijk	  worden	  gemaakt.	  GROW	  is	  doelgericht	  en	  inhoudelijk	  en	  
wordt	  collectief	  gedragen	  door	  het	  elegant	  aaneenschakelen	  van	  individuele	  belangen	  .	  
	  
Hoe	  gaat	  GROW	  te	  werk?	  
Alle	  individuele	  GROW-‐leden	  mogen	  GROW	  vertegenwoordigen	  in	  hun	  benadering	  van	  
bedrijven.	  Verkoop	  je	  een	  bedrijf	  het	  recht	  om	  een	  probleem	  aan	  GROW	  voor	  te	  leggen,	  
dan	  stellen	  wij	  in	  overleg	  met	  jou	  een	  12-‐koppig	  team	  samen	  dat	  zich	  over	  de	  
voorgelegde	  case	  gaat	  buigen.	  Ook	  stellen	  we	  een	  datum	  vast	  waarop	  we	  het	  bedrijf	  
uitnodigen	  om	  de	  case	  aan	  ons	  voor	  te	  leggen.	  	  	  
	  
Wat	  kun	  je	  van	  GROW	  verwachten?	  
Het	  eindresultaat	  van	  een	  GROW-‐sessie	  is	  de	  presentatie	  van	  een	  visie	  en	  het	  aanreiken	  
van	  een	  gereedschapskist	  waarmee	  deze	  visie	  bewaarheid	  kan	  worden.	  Dankzij	  het	  
inhoudelijk	  contact	  met	  de	  opdrachtgever,	  kan	  deze	  visie	  direct	  gekoppeld	  worden	  aan	  
jouw	  expertise	  en	  die	  van	  je	  GROW-‐genoten.	  Zo	  maak	  je	  tijdens	  een	  GROW-‐sessie	  op	  
sterk	  inhoudelijke	  wijze	  en	  op	  hoog	  niveau	  kennis	  met	  een	  mogelijke	  toekomstige	  
opdrachtgever.	  
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UW	  EIGEN	  GROWSESSIE	  
	  
	  
De	  bedenkers	  van	  GROW	  helpen	  u	  graag	  bij	  het	  organiseren	  van	  uw	  eerste	  
GROW-‐sessie.	  	  
	  
In	  de	  voorbereiding	  zorgen	  zij	  voor	  de	  juiste	  match	  tussen	  zelfstandigen,	  
vraagstelling	  en	  opdrachtgever	  vice	  versa.	  Ook	  denken	  zij	  met	  u	  mee	  over	  een	  
draaiboek	  dat	  hierop	  aansluit	  en	  voorzien	  zij	  in	  de	  faciliteiten	  die	  bijdragen	  aan	  
het	  realiseren	  van	  een	  aansprekend	  eindresultaat	  en	  maximale	  exposure	  tussen	  
alle	  betrokkenen.	  	  
	  
Neemt	  u	  bij	  interesse	  graag	  contact	  op	  met:	  
	  
Bruno	  van	  den	  Elshout	  
PHOTOLOGIX.NL	  
info@photologix.nl	  
06	  14	  63	  30	  72	  
Twitter:	  @photologix	  
LinkedIn:	  http://www.linkedin.com/in/brunovandenelshout	  
	  
Bas	  Bakker	  
Interactive	  Perception	  
bas@interactiveperception.com	  
06	  14	  22	  53	  95	  
Twitter:	  @basbakker	  
LinkedIn:	  http://nl.linkedin.com/in/basbakker83	  


