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VISUAL REPORT
verslag van de nationale groei masterclass met o.a. Verne Harnish. dit verslag 

is gevisualiseerd tijdens de groeidag en bij lange na niet volledig, maar geeft 

een samenvattende weergave van een aantal gepresenteerde aspecten  

rondom groei en ondernemerschap. 

alle afbeeldingen mogen gebruikt worden onder naamsvermelding: geniet en 

deel met mate(n)!

De eerste visuals vormen de samenvatting van Verne Harnish, in het tweede 

deel vind je visuals van de andere sprekers. 
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VERNE 

HARNISH 1
set a BHAG: big 

hairy audacious 

goal



  

VERNE 

HARNISH 2
predict

delegate

repeat! 

(and check the 

changing context)



  

VERNE 

HARNISH 3
Hyper-

specialization

Hermann Simon



  

VERNE 

HARNISH 4
culture connecting 

the old control 

mechanism and 

the potential 

outside the 

framework



  

VERNE 

HARNISH 5
facilitating flow by 

connectingpeople 

to their passion 

and to eachother 



  

VERNE 

HARNISH 6
the need for a 

more feminine 

leadership model: 

talent develop-

ment



  

VERNE 

HARNISH 7
the crowd-cloud

 as platform for 

new development



  

VERNE 

HARNISH 8
create a legend

claim your name, 

claim your fame! 



  

VERNE 

HARNISH 9
use checklists... 

but mind you: 

flexibility is 

crucial! 
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NLEVATOR EN ANDERE SPREKERS
de volgende visuals zijn van de andere sprekers: 

de initiatiefnemers, EZ en de ondernemers. 
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INTRO 

NLEVATOR
voor groei... moet 

je ruimte in je 

hoofd maken! 



  

PIETER 

WAASDORP

(EZ)
door laten groeien 

door ondernemers 

te ondersteunen 

naar hun droom



  

CATHELIJNE

LANIA
sieraden met een 

verhaal: werk voor 

de Nepalezen, een 

goed gevoel voor 

de kopers



  

MARNIX 

GEUS
let goed op je hart, 

en vertrouw op de 

harten van 

anderen



  

VICTOR VAN 

TOL
impact door 

nieuwe modellen: 

misschien wel 

groter dan de 

kwantitatieve 

omvang doet 

vermoeden...
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innoveren door 
Design Thinking en 

Visual Thinking te 
combineren
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visual reporting

visual business tools

visual innovation

critical design thinking
www.contour-ids.nl
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