
Startup Development

Levensfase 1

3-daagse training



01 Kort overzicht
De belangrijkste onderdelen

02 Waarom deze training?
Focus op wat écht belangrijk is

03 Voor wie?
Ontdek of de training iets voor jou is

04 Wat ga je leren?
Het curriculum

05 Waarom leren met Gritd?
Leer van data

06 Inschrijven
Alles wat je nodig hebt om te starten

Index

Kom meer te weten over 
de training Levensfase 1 van Gritd.



Veelgestelde 
vragen - 
Overzicht

Pas ik in de groep?

Wat ga ik leren?

Hoe ga ik leren?

Wat kost de training?

Hoeveel tijd ga ik committeren?

Waar kan ik me inschrijven?

Ontdek hier ons overzicht 
met de meest gestelde 
vragen van Levensfase 1.
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Hoe ga ik 
leren?

Drie fysieke trainingsdagen met 

twee modules per dag. De trai-

ning wordt gefaliciteerd door 

ervaren trainers. Je leert theorie, 

voert praktijkopdrachten uit en 

werkt samen met vakgenoten.

Pas ik in 
de groep?

De groep bestaat uit profes-

sionals die innovatieve star-

tups adviseren, begeleiden en 

financieren. Als je gedreven 

bent om startups te helpen 

scale-up te worden pas je in de 

groep.

Waar kan ik 
me inschrijven?

Kies een datum en verzeker 

je plaats via de onderstaande 

knop. Of neem contact op met 

Floris Meulensteen. Hij helpt 

je graag met de inschrijving en 

beantwoording van je vragen.

Wat ga ik 
leren?

Je gaat leren hoe je 

ondernemers helpt van een 

bedrijfsidee naar betalende 

klanten. 

Wat kost 
de training?

€2.495,- exclusief BTW per 

persoon. De deelnamekosten 

worden bij aanvang van de 

training in rekening gebracht.

Hoeveel tijd 
ga ik committeren?

8 uur per week gedurende drie 

opeenvolgende weken. 

7 uur per trainingsdag en 1 uur 

per week voor praktijkopdrach-

ten.

Vraag & Antwoord
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1 Intake

Voor iedere incubator, mentor of investeerder is het 

selecteren van de juiste startups een sleutel tot succes. 

Bespaar tijd door startups sneller te analyseren.

2 Begeleiding

Startups groeien wanneer ze activiteiten uitvoeren die 

gericht zijn op de mijlpalen van de huidige levensfase. 

Realiseer betere prestaties door ondernemers gefocust 

te houden met een praktisch stappenplan.

3 Reporting

Programmamanagers, mentoren en investeerders moe-

ten de prestaties bijhouden van zowel startups als hun 

eigen organisatie. Gebruik tools om eenvoudig de juiste 

groeimetrics te presenteren aan alle belanghebbenden.

Waarom 
deze 
training? 
Een startup helpen groeien is 

niet makkelijk, zeker niet in Le-

vensfase 1 waar nog veel dingen 

onzeker zijn om op te bouwen. 

Leer hoe je startups meetbaar 

laat groeien - van idee tot beta-

lende klanten - met een prak-

tisch stappenplan.
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Het StartupFramework is een stappenplan bedoeld om startups doelmatig te begeleiden. Ieder 

bedrijf zit in één van de vier levensfases. Afhankelijk van de levensfase moet een bedrijf zich 

focussen op andere mijlpalen. Wanneer deze mijlpalen in de onderstaande volgorde worden behaald, 

heeft een bedrijf aanzienlijk minder middelen (tijd en geld) nodig om marktadoptie te verkrijgen. 

StartupFramework

'Eerste' klantsegment 

ontdekken die allemaal 

hetzelfde probleem ervaren

vinden voor het probleem van 

 

Inrichten van een  herhaalbaar 

en  schaalbaar verk oopproces2
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Start-up Scale-up
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1 2 3 4Levensfase Levensfase Levensfase Levensfase

(earlyvangelist)

de earlyvangelist

Commitment krijgen van 
de earlyvangelist
op aanschaf oplossing

Inrichten van een schaalbaar 
businessmodel (B/M fit)

Basis product ontwikkelen 
waar earlyvangelisten fan van 
zijn (P/M fit)

Vraag creëren bij een grote 
groep early adopters

Vraag en product positioneren bij 
early adopters

Transformeren naar een 
executie gedreven 
organisatie

Transformeren naar missie 
gedreven functionele 
afdelingen

Oplossing afstemmen op
de behoefte van de early 
majority

Realiseren marktleiderschap

De beste oplossing
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Voor wie
is deze 
training?
Je bent geschikt voor deze 
training als je 
professioneel actief 
bezig bent in de 
ondersteuning van 
startups en scale-ups als 
incubator, mentor of 
investeerder. 

Incubators

Startup mentoren 

Investeerders

Incubators die startups collectief bege-

leiden binnen acceleratieprogramma's 

gericht op onder andere: valideren van de 

businesscase, betreden van de markt of 

ophalen van kapitaal.

Mentoren die startups individueel be-

geleiden middels één-op-één coaching 

gericht op onder andere: productontwik-

keling, leiderschap, verkoop en teamont-

wikkeling.

Vroegefase-investeerders actief in Proof 

of Concept, PreSeed en Seed 

investeringen.



MILOU VAN DER VEN
Investment 
Manager  
@IQ Capital

"De meest waardevolle training 

die ik op startup gebied heb 

gevolgd."
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SURADJ HIRALAL
Business
Developer
@OostNL

"Heldere to-the-point manier om 

een startup te begeleiden in de 

eerste levensfase."

LEONIE EBBES 
Adviseur Innovatieve 
bedrijven Flincnc
@NOM

"De training is direct toepasbaar 

in ontwikkeltrajecten met start-

ups. Vanuit een helicopterview 

leer je een start-up te doorgron-

den in levensfase 1".

Referenties

Ontdek hoe andere professionals in het vakgebied de training hebben ervaren.

ROBERT VAN DER HEIJDEN
Program 
Director
@YES!Delft

"Waardevolle discussies met andere star-

tup begeleiders, gebaseerd op 

een duidelijk framework en veel 

praktijkcases."



Dag 1

De eerste dag 
zoomen we in op het 
StartupFramework en 
hoe je een startup kan 
begeleiden in de eerste 
mijlpaal. Dit is de meest 
theoretische dag.

Wat zijn de groeibarriers van startups in Levensfase 1? 
(data-analyse van 1.000+ Nederlandse start-ups).

Module 1
StartupFramework

Module 2 
Earlyvangelist 

Hoe toets je of het bedrijf weet wie de klant is, wat 
hun problemen zijn en wie er betrokken zijn bij het 
aankoopproces?
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Dag 2

De tweede dag is prak-
tisch en gaan 
we aan de slag met het 
analyseren van een 
startup in jouw portfo-
lio. 

Daarnaast leggen we 
meer uit over de twee-
de mijlpaal: het berei-
ken van een 
Problem/Solution fit.

Test het StartupFramework in de praktijk. Analyseer een 
startup in levensfase 1 en leer of het met de juiste dingen 
bezig is. del?

Module 3
Consistentiescan

Module 4 
Problem / Solution fit 

Wat is een problem/solution fit, hoe ziet het eruit en hoe 
help je ondernemers problem/solution fit te bereiken?
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Dag 3

De laatste dag 
focussen we op 
de verschillende markt-
typen en hoe 
je betalingsbereidheid 
kan meten bij het 
eerste klantsegment.

Betreedt het bedrijf een bestaande markt of probeert 
het bedrijf een nieuwe markt te creëren en wat zijn de 
consequenties hiervan?

Module 5
Markttypen

Module 6
Klantcommitment

Leer wat klantcommitment is en wanneer deze groot ge-
noeg is om te investeren in productontwikkeling.
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Inzicht 

door data 
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Groei door

Programma's 

Skills

door training

Meer startups naar scaleups 



1.000+

500+

8.9/10

Onze succesvolle 
ervaringen en 
partners
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startups geanalyseerd

startups begeleid

klanttevredenheid



Commitment om deel te nemen
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Kosten
Deelname aan de training kost 

drie dagen. De trainingsdagen 

zijn altijd op dezelfde dag in 

de week gepland en de kos-

ten voor deelname bedragen 

€2.495 exclusief BTW .

Programma
Iedere training bestaat uit drie 

fysieke trainingsdagen met 

twee modules per dag. Je leert 

theorie, voert praktijkopdrach-

ten uit en werkt samen met 

andere professionals uit het 

ecosysteem.

Praktische informatie
De trainingslocatie is in Bun-

schoten-Spakenburg. Alle ses-

sies vinden fysiek plaats tenzij 

anders voorgeschreven volgens 

de richtlijnen van het RIVM .



Ben jij klaar voor de 
volgende stap?

Inschrijven

https://gritd.typeform.com/to/iPl7dm1R
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