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Denken en doen waar je blij van wordt
The Review Group geeft echte antwoorden op vragen van ondernemers. 

Diepgravende analyses, oprechte coaching, soms stapelgekke voorstellen 

waar je echt iets aan hebt. Die bijdragen aan de continuïteit en relevantie 

van je bedrijf. The Review Group is een netwerk van hongerige 

professionals die maar één doel hebben: organisaties vooruit helpen, 

verder brengen: next level ondernemen. Adviseurs zonder bla bla verhalen 

en bling bling presentaties, die zelf jaren lang met hun poten in de klei 

hebben gestaan, succes hebben gehad, maar ook onderuit zijn gegaan. 

Met ervaring in verschillende branches en disciplines. Actiegericht, soms 

hondsbrutaal, overmatig nieuwsgierig, praktisch, denken in doorbraak en 

inderdaad soms stapelgek, want alleen dan kom je verder.

Next level ondernemen
Dit is The Review Group: 15 experts, 14 disciplines, één review en 

één aanpak voor een solide business, groei en innovatie

Wanneer is het tijd voor the review group? 
▯  Verkoop, waardebepaling of aankoop van bedrijven

▯  Opzetten, heroverwegen, vernieuwen businessstrategie

▯  Verbeteren rendement in marketing en verkoop

▯  Vermarkten nieuw ontwikkelde producten en diensten

▯  Ontwikkelen en vermarkten van producten/diensten op basis van 

 klantbehoefte en markttrends

▯  Inzicht krijgen in klantbehoefte, klantwaarden, markten en potentie

▯  Marketing- en verkoopmanagement: opzetten, ontwikkelen en 

 uitvoeren van acties en campagnes

▯  Merk- en businessontwikkeling

Het juiste advies, de juiste actie 
in iedere fase van een onderneming

Ondernemend NL maakt plannen

oline

branches Telecom/media/tech, Bouw, 

Industrie, Onderwijs, Gezondheidszorg, 

Zakelijke dienstverlening, Transport en 

Logistiek

expertise (Creative) strategy, Organizational development, 

Innovation & new business models, Brand strategy, (Online) 

marketing & communication, Sales & lead management, Media en 

content, E-commerce, Data driven commerce, Marketing automati-

on, Business restructuring, Business financing

Uitvoering van ondernemings-, 
marketing- en salesplannen.

Is mijn plan perfect?
Ultragedetailleerde review van het plan.

Resultaat | Slim, scherp en doordacht plan

Waar sta ik sterk en welke risico’s loop ik?
Bestaande business scannen en analyseren, 
doorlichten van organisatie, verkoop, product, 
markt, communicatie, finance. 

Resultaat | Next level ondernemen

Is mijn idee levensvatbaar?
Adviesrapport over haalbaarheid. 
En over wat er nodig is voor succes.

Resultaat | Go of No Go

review
my concept

review
my plan

review
my business

GroeistrategieInnovatieVersterken fundament

Volledig uitgewerkt conceptueel, strategisch 
en operationeel plan. Opzet vanuit 5 
disciplines, klaar om uitgevoerd te worden.

design
my plan

excecute 
my plan

review
my skills review

my people

Ik heb een top idee
maar is het haalbaar?

Wie maakt mijn plan en
wie voert het uit?

Ik wil met mijn bedrijf de volgende 
stap maken, maar hoe?

* in ontwikkeling

42% maakt meer dan
10 plannen per jaar.

Plannen worden
gemaakt in 32 uur.

60% heeft behoefte
aan externe review.

50% van de plannen
verdwijnt in 

de prullenbak.

klanten, partners & fans

* * 


