
Inch by inch jouw 
beste bedrijf bouwen



daar gaan we! 
Inch 3 is van start. In 12 maanden je bedrijf  professionaliseren, laten groeien en jezelf  als 
ondernemer ontwikkelen. Met een bewezen framework voor focus, structuur en omzetgroei 
zorg je er met Inch bovendien voor dat je minimaal twee keer per maand aan in plaats van in je 
bedrijf  werkt. 

Op de programmadagen zetten Ole van der Straaten (tutor) en Arthur Menko (trainer) de lijnen 
uit en fungeren zij als slijpstenen voor bedrijf  en geest. Verschillende gastsprekers komen 
langs om hun insights en ervaringen te delen en te laten zien hoe zij de verschillende business 
tools in hun bedrijf  hebben geïmplementeerd. Maar ook de onderlinge uitwisseling van 
feedback, tips en tricks is een essentieel onderdeel van Inch. 

Jullie staan allemaal met je bedrijf  aan de vooravond van grote groei. De één heeft op 
sommige vlakken meer ervaring dan de ander en vice versa. Komende maanden leer je jezelf  
en je eigen bedrijf  nog beter kennen, maar krijg je ook een zeer goed inkijkje in elkaars 
business en persoonlijkheden. Het verschil in ervaring en expertise en de kennis die je over de 
groep opbouwt, stellen je in staat om elkaar effectief  te helpen, te confronteren en bij te staan. 
 
De mix van business framework en persoonlijke ontwikkeling, van de vent en de tent of  
de miss en de bizz, maakt Inch by inch een succesvol programma en een super hit bij de 
deelnemers. We hopen dat ook jullie heel veel baat hebben bij deelname.

Veel plezier en natuurlijk succes gewenst dit jaar!

David van der Meulen (BrownCow)



Inch huisregels
Om op de programmadagen volle bak te kunnen gaan en alles eruit te halen, 
hanteren we een paar simpele regels.

1. Alles blijft binnen de groep, veiligheid staat voorop
2. Tijden zijn heilig
3. Verhinderingen communiceren aan BrownCow
4. Verhinderingen reguliere dagen: maximaal 1x, haal je stuff  in binnen je Intervisie groep
5. Mobiele telefoons uit, checken kan tijdens de pauze
6. De pauze = lunch; thee/koffie/wc individueel tussendoor
7. Gaande de training is de tutor beschikbaar voor 1-op-1 consulten
8. Aan het einde van elke programmadag verzorgt BrownCow de evaluatie

Inch 3 programma
Programmadagen: vrijdagen van 10-17u, tenzij expliciet anders vooraf  aangegeven
Supervisies: vrijdagen van 10-12u voor groep 1 en van 13-15u voor groep 2
Locatie: Scalehub Amsterdam, Wibautstraat 137D (2de verdieping), tenzij expliciet anders 
vooraf  aangegeven
Tussendoor kom je één avond per maand met je intervisiegroep samen op een locatie naar 
keuze om huiswerk te bespreken.

DARTBOARD
De propositie

MENUKAART
De prijsstelling

BSP 
Brains, Social effectiveness & Power + eventuele opt-out

RESTAURANT 
Input KPI’s, Forecast en Sigarendoos + experts spreekuur

SUPERVISIE TUTOR
Dartboard + Menukaart 

MASTERCLASS TRAINER
Persoonlijk Leiderschap

KEUKEN 
Milestone planning en Handboek soldaat

BASEMENT 
Organogram, Evaluatie systematiek, Compensatie gebouw, Training gebouw

RESTAURANT, KEUKEN EN BASEMENT 
Herhaling + Roadmap briefing

SUPERVISIE TUTOR 
Flight Deck (= Dartboard, Menukaart en Roadmap), met nadruk op de Roadmap 

MASTERCLASS EXPERT & TRAINER
Marketing & Sales

SLOTDAG
Onderlinge waardering Roadmaps

  20 JAN

  21 APR

  14 JUL

  20 OKT

  10 FEB

  19 MEI

  18 AUG

  17 NOV

  24 MAR

  16 JUN

  15 SEP

  8 DEC



Liset Burrie | Roots 
06 19190767  
liset@rootsamsterdam.nl 

Ole van der Straaten | Tutor 
06-40939546 
h.o.vanderstraaten@gmail.com  

Sanne Schouten | Smartenup 
06 11581886 
sanne.schouten@smartenupcs.com 

Olivier Barger | Streamads 
06 41813012  
olivier.barger@streamads.nl

David van der Meulen | BrownCow 
06-14653914  
david@browncow.nl 

Guido van Rooy | AirbnButler 
06 39581188
guido@airbnbutler.nl  

Robert Vos | TellWilliam
06 51464762 
robert@tellwilliam.nl  

Erik Dubbeldeman | Streamads 
06 15269437  
erik.dubbeldeman@streamads.nl 

Arthur Menko | Trainer 
06-48186754  
aemenko@hotmail.com

Bianca Blom| Linja Shoes 
06 43909314  
bianca@linjashoes.com 

Eric Haase | Smartenup
06 48951944  
eric.haase@smartenupcs.com 

John Staunton | CountrHQ 
06 13593489 
john@countrhq.com  

Douwe Bart Mulder | Printr 
06 29853359  
douwe@printr.com 

Inch 3

deelnemers

BrownCow



BrownCow partners
BrownCow heeft een aantal partners voor specifieke expertise en diensten. Ze hebben allemaal 
veel ervaring met de vragen, behoeften en wensen van jonge bedrijven en werken volgens het 
het pay-it-forward principe; even een vraag stellen of  iets checken, kan altijd kosteloos. Maak 
er gebruik van!  

RS-FINANCE (Boekhouding en meer)
Binnen je onderneming is een gestructureerde administratie en procesmatig werken 
belangrijk. Maar wie richt je onderneming zo effectief  en efficiënt mogelijk in dat deze op 
je uitgestippelde toekomst is voorbereid? RS Finance is gespecialiseerd in het maken van 
jaarrekeningen en het doen van fiscale aangiftes en financieringsaanvragen. Je kunt bij ons 
terecht voor onafhankelijke & proactieve fiscale adviezen. Wij bieden daarnaast praktische 
ondersteuning bij je administratieve processen, het inrichten van je organisatie, administratie 
en ICT. Wij automatiseren je administratie om efficiency en toezicht te verhogen, we verzorgen 
de automatisering van de loonadministratie, koppelen softwarepakketten aan elkaar, richten 
systemen in voor urenregistratie, voorraad, productie e.d. 
Resultaat: meer structuur in financiën, en rust en orde in je onderneming.

  Contactpersoon
  Kaspar Planting
  kaspar.planting@rs-finance.com 
  06 - 51596129
  088 - 7734600
  www.rs-finance.com

Legalloyd (Juridische (self) service)
Legalloyd maakt het recht toegankelijk en betaalbaar. Onze software biedt ondernemers veel 
mogelijkheden om juridische zaken makkelijk en snel op te lossen. Daarnaast staan onze 
juristen altijd voor je klaar. Zo weet je met Legalloyd zeker dat je altijd de juiste oplossing hebt 
voor een goede prijs.
Legalloyd zijn: uitstekende juristen. Met een neus voor ondernemerschap, taal en techniek. 
Maar ook: software ontwikkelaars. Digitale bollebozen die zich dag in dag uit verwonderen over 
de ouderwetse werkwijze van de juridische wereld. En die al hun middelen inzetten om dat te 
veranderen.

  Contactpersoon
  Sjors Dobbelaar
  sjors@legalloyd.com 
  06 57444344
  020 303 2025
  www.legalloyd.com 



Bammboo (Growth hacking en growth strategy)
Growth hacking is een procesmatige manier van marketing, wat dieper gaat dan traditionele 
marketing. Het is data gedreven en focust zich op het gebruiken van technische knowhow om 
taken te automatiseren en op te schalen.
Bammboo optimaliseert de marketingactiviteiten samen met de klant door training, advies 
en/of  uitvoering. Zo wordt bestaande kennis beter gebruikt, maken we het team meer data 
gedreven en gericht op het testen/valideren van aannames én kun je je budgetten veel 
effectiever inzetten. Tevens krijg je goed inzicht in de waarde die ieder teamlid bijdraagt aan 
de groei van jouw bedrijf.

  Contactpersoon
  Thierry de Vries
  thierry@bammboo.io
  06 – 41219024
  http://bammboo.io/ 

VIGOR SOLUTIONS (Flexible development teams)
Vigor is an organization that helps startups design, build, develop and maintain their 
innovative products leveraging our hybrid team of  talented developers, UI/UX Designers and 
creatives.

Our model is flexible; providing you with the ability to ramp-up or down with ease. We have 
meticulously perfected effective collaboration with teams like yours right here in Netherlands. 
We seek the opportunity to serve you!

  Contactpersoon
  Michael David Sayre
  msayre@vigorsolutions.eu  
  06-81901454
  http://vigorsolutions.eu 

RABOBANK AMSTERDAM (Bancaire leningen)
De Rabobank is geopend, ook voor post-startups. De bank heeft BrownCow speciale account- 
managers toegewezen.

  Contactpersoon
  Jan Hakvoort
  Jan.Hakvoort@rabobank.nl 
  020-7777575
  www.rabobank.nl/amsterdam 



DUTCHBASECAMP (Hulp bij uitrollen naar het buitenland)
DutchBasecamp helpt post-startups internationaal op te schalen door mentoren netwerken 
in tech hubs over de hele wereld te organiseren. De mentoren zijn voornamelijk Nederlandse 
founders die al succesvol hun startup hebben opgeschaald in bijvoorbeeld New York, London 
of  Parijs. Mentoring gaat verder dan een kop koffie om je te connecten, maar beoogd 
meedenken op strategisch niveau zodat de startup zo snel mogelijk succesvol kan zijn in de 
nieuwe hub. Introductie in het netwerk is kosteloos en start met een uitgebreide check-in op 
basis waarvan we een mentor verzoek sturen. 

  Contactpersoon
  Isabel Brouwer
  Isabel@dutchbasecamp.org 
  06-38741221
  www.dutchbasecamp.org
 

CRM FABRIEK (CRM systeem op maat)
Welke ondernemer maakt zich geen zorgen over gemiste verkoopkansen? Het te laat signaleren 
van ontevreden klanten of  mislukte projecten omdat onduidelijk is wat werknemers van elkaar 
kunnen verwachten? Een goed werkend (CRM) systeem is een belangrijk middel om deze 
zorgen tot een minimum te beperken. 
Het creëert overzicht, structuur en geeft je daarnaast een heads-up op cruciale 
momenten. Toch zijn er maar weinig ondernemers die graag bezig zijn met welk systeem dan 
ook. 

CRM fabriek realiseert een systeem dat jouw bedrijf  faciliteert; van CRM tot sales 
management en van lead management tot project management. Het resultaat is een 
dashboard waar jij met één blik kan zien hoe jou bedrijf  ervoor staat en wat er moet gebeuren. 
  
  Contactpersoon
  Stijn Loeber
  stijn@crmfabriek.nl 
  06 - 426 263 76
  020 - 72 209 95
  www.crmfabriek.nl 


