
BUSINESS ACCELERATOR 2015 - 2016 
 
 

365 dagen focus op de realisatie van je  
hoogste potentieel als mens in bedrijf 

 
 



MENSEN KOPEN NIET 
WAT JE DOET, MAAR 
WAAROM JE HET 
DOET?  
 
- SIMON SINEK, START WITH WHY 



Paul Efmorfidis, CEO/oprichter COCO-MAT 
Top 100 Pupose Economy Leader Europe 

Wij zijn op zoek naar 
Impactmakers! 
 
Entrepreneurs of intrapreneurs, 
gemotiveerd om te groeien, zakelijk  
én persoonlijk. 
 
Gedreven vanuit de waarden  
in de nieuwe economie:  
zoals verantwoordelijkheid, 
vertrouwen, empathie,  
het geheel, authenticiteit en  
bewust zijn. Ondernemen (opnieuw) 
een feest! 
 
Klaar om van ondernemen (opnieuw) 
een feest te maken!  



HOOFDINGREDIËNTEN 



HOOFDINGREDIËNTEN 

1.  Richting 
2.  Inrichting 
3.  Verrichting 



RICHTING  
(INBLAZING, INGEVING, BEZIELING, INVAL) 
 
Historie   waar kom je vandaan? 
Waarden  van waaruit denk je? 
Missie   waarom besta je?  
Visie   waarheen ben je op weg? 
Energie   waardoor kom je in actie?  
Structuur  waarlangs werk je? 
Middelen  waarmee realiseer je? 
Cultuur   waarin onderneem je?

   



INRICHTING 
(SCHEPPINGSDRANG, 
VERNIEUWING, 
VINDINGRIJKHEID, 
SCHEPPINGSKRACHT) 
 
VERBEELDINGSKRACHT   
WAT WIL JE CREËREN? 
 
VOEDINGSKRACHT  
WAAROM DOE JE HET? 
 
VORMKRACHT    
HOE DOE JE HET? 
 
VERBINDINGSKRACHT   
MET WIE DOE JE DAT? 



Verrichting 
(doen, verwezenlijking, te gelde 
maken, productie, regie) 
 
Van:  
 
huidige werkelijkheid 
(waarnemen, bewust worden, 
voelen, willen en kiezen) 
 
Naar: 
 
nieuwe werkelijkheid  
(integratie van het nieuwe in de 
dagelijkse gang van zaken) 



4 HOOFDVORMEN 



DE VORM  

1.   Kick-off  
2.   Intervisie  
3.   Individuele  
      Coaching 
4.   Webinars  



 
 

3-DAAGSE  
KICK-OFF SESSIE  
Transilvania Retreat  
Center (75 km van Cluj Napoca) 
(2 uur vliegen met Wizz Air vanaf Eindhoven) 
 



2. INTERVISIE 
 
Elkaar helpen beter te worden als 
ondernemer. 
 
3 dagdelen, waarbij je met de andere 
deelnemers bij elkaar komt om elkaar  
te ondersteunen in zowel persoonlijke  
als zakelijke groei. 
 
Gefaciliteerd door Jelle Bartels &  
Ivo Valkenburg 

 



3. INDIVIDUELE COACHING 
 
Het beter laten functioneren van  
jezelf, het team of de organisatie   
 
3 individuele sessies van ca. 1,5 
uur verdieping en reflectie. 
 
Thematiek zowel zakelijk  
als persoonlijk 
 
Tussentijds bestaat er altijd de 
mogelijkheid om op eigen initiatief 
onbeperkt te klankborden. 
 



4. Webinars  
 
Elke 6 weken een skype-
bijeenkomst (1 uur) om 
gezamenlijk met alle deelnemers 
de kwaliteit en voortgang van 
processen te bespreken.  
 
Waar kom je vandaan? 
 
Waar sta je? 
 
Waar ga je naartoe? 
 
 
 
 



DATA 



OPSTAPMOMENTEN 2015  
KICK-OFF TRANSSYLVANIË 
 
14 - 18 april 2015 
09 - 14 juni 2015 
13 - 17 oktober 2015  
 



HET TEAM 



ALS ALLES MOGELIJK IS... 
 
Jarenlang werkte ik enthousiast en gedreven aan mijn 
financieel adviesbureau. Toch kwam er een moment waarop 
ik mezelf de vraag stelde: ‘Hoe wil ik de volgende stappen in 
mijn leven, mijn werk, gaan zetten?’ Het was het begin van 
diepgaande vernieuwing van mezelf met als gevolg de start 
van Next Step Factory. 
 
Veel ondernemers vragen zich vroeg of laat af: waar doe ik 
het voor? Wat is mijn volgende stap? Waar is de passie van 
het begin? Hoe realiseer ik nu die droom?  
 
Voor mij is ondernemen leven in optimale vrijheid, 
ontwikkeling van het beste in mezelf, spelen met de bijna 
grenzeloze mogelijkheden in de wereld. En … genieten van 
de reis.  
 
Als alles mogelijk is … hoe ziet werken er dan voor jou uit? 
  
JELLE BARTELS, INITIATIEFNEMER 



NEXT STEP FACTORY TEAM 
 
●  Jelle Bartels, ondernemer 
●  Ivo Valkenburg, transitie coach 
●  Lili Valkenburg, massage therapeut 

 
●  minimaal 4 tot maximaal 6 

ondernemers, start-uppers en/of 
intrapreneurs 

 
●  Experts uit het netwerk van  

Next Step Factory 
 
●  waar nodig andere toppers op het 

gebied van persoonlijke groei en 
zakelijke ontwikkeling 

 
 
 
 



‘LEEF MET EEN OPEN HART, 
ZELFS ALS HET PIJN DOET!’ 
 
Ivo Valkenburg, 
Transitie coach 



‘YOUR ONLY PURPOSE  
IS TO BE YOURSELF’ 
 
Lili Valkenburg,  
massage-therapeut  
Transilvania Retreat Center 
 



INVESTERING 



INVESTERING 
TIJD, COMMITMENT & FINANCIEN 
 
●  365 dagen ‘Ja, ik ga voor een 10+!’ 
●  3-daagse kick-off 
●  3 x intervisie bijeenkomst 
●  3 individuele coachingrondes 
●  Regelmatige webinars (elke 6 

weken) per Skype 
●  Onbeperkt klankborden op eigen 

initiatief 

 
 
●  Eenmalig: 2.750 euro  

(excl. btw) 
●  11 maanden: 250 euro excl. btw 
●  inclusief all inn kosten 3-daagse kick-

off, studiematerialen, locatie- en 
verblijfskosten, intervisie, coaching 
en webinars, honorarium teamleden 
voor 365 dagen standby 
ondersteuning en toegang tot 
netwerk van experts en potentiële 
investeerders 



‘VAARWEL’, ZEI DE VOS.  
‘DIT IS MIJN GEHEIM,  
HET IS HEEL EENVOUDIG.  
ALLEEN MET HET HART  
KUN JE GOED ZIEN.  
HET WEZENLIJKE IS VOOR  
DE OGEN ONZICHTBAAR’  
 
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY  

jelle@nextstepfactory.nl 
www.nextstepfactory.nl 
 
 
 
 
 
 



EINDE 


