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9 bouwstenen voor
gezonde groei.

DE GROEIPIRAMIDE© IN AL ZIJN EENVOUD
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Hoe werkt de
groeipiramide?

DE GROEIPIRAMIDE© VAN VOORWAARTS

De groeipiramide kan helpen om in kaart te brengen welke bouwstenen bij jouw organisatie extra aandacht
nodig hebben. De kracht van de piramide zit 'm in de volgende 4 punten:

Ontdek de verborgen dynamieken van jouw
organisatie. Met de groeiprimade besteed je
aandacht aan de onderliggende krachten en
contexten voor maximale impact.

Door te focussen op de 3 werkgebieden
binnen je invloedssfeer werk je hands-on
aan gezonde groei in het resultaatgebied. 

Gericht op implementatie

Aandacht voor hard en zacht

Alle bouwstenen leunen op elkaar. Versterk je er
eentje? Alle bouwstenen profiteren. Raakt er een
verzwakt? Dan heeft dat impact op alle andere
bouwstenen. Ook: gemeenschappelijke taal.

Integrale aanpak

Echt gezonde groei bestaat uit 3 facetten:
gezond presteren, gezond opvallen en gezond
karakter. Met de groeipiramide werk je hier
continue aan.

Gebalanceerde groei



Selectieve aanpak

Ongebalanceerde groei
Gezond opvallen + gezond presteren - gezond
karakter = zielloos of onethisch ondernemen
Gezond prestereren + gezond karakter - gezond
opvallen = bankroet
gezond karakter + gezond opvallen - gezond
presteren = falen in de uitvoering

Alleen aan je merkstrategie werken
levert geen garantie op gezonde groei
op. Investeer in alle 9 focusgebieden.

.. en hoe werkt 'ie niet:

Hoewel je binnen het werkgebied succesvol lijkt
te handelen leidt dit tot onvoldoende resultaten
door onderliggende blokkers.

Gras gaat niet harder groeien als je
eraan trekt. Wel als je het water geeft.
Directe focus op resultaat werkt vaak
averechts.

Directe focus

Groeikracht: blokkers
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Eerste bouwsteen
helder? Identificeer
versnellers en blokkers
met het projectcanvas.

PROJECTCANVAS



'Groeipijn' 'Groei-fijn'

Bouwsteen Versnellers

Blokkers

Identificeer de
huidige groeipijnen

De diepte in per bouwsteen:
verken de 3 onderliggende

werkgebieden.

Maak gebruik van versnellers
uit andere bouwstenen om het

project te boosten.

Identificeer en elimineer
blokkers uit andere

bouwstenen.

Stem bouwsteen,
versnellers en
blokkers op
elkaar af op

duidelijk
groeiresultaat.
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Veel voorkomende
combinaties van
bouwstenen, blokkers &
versnellers.

CHEATSHEET
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