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VOOR WIE IS GROW BEDOELD?
GROW is bedoeld voor freelance professionals die meer met Power BI willen doen. Maar

ook het gevoel hebben momenteel niet echt te ondernemen. Men voelt zich meer een

zelfstandige werknemer. Wil meer controle over eigen tijd. Wil (ook) projecten doen in

plaats van 9-5 werkzaamheden. En minder afhankelijk willen zijn van Recruiters. 

 

Herken je je hierin? Lees dan verder!

 



WIE ZIJN WIJ?
Get Responsive deelt, traint en adviseert

in Power BI en Power Platform. 

En coacht actief (startende)

ondernemers.

 

 

 

Meerdere actieve bedrijven met focus op kennis delen

Team van bijna 30 (freelance) teamleden

In 400+ trainingen nu bijna 3.500 professionals getraind in alle

sectoren en van startup tot multinationals

10 Power Platform trainingen

Preferred supplier van o.a. ABN AMRO, Rabobank, HvA

Sinds april 2021 eigen Online leerplatform Power Up met al meer

dan 500 deelnemers 

Partnerships met oa VRC, 5miles, Creates, Inova Solutions

Delen actief (Live) content op LinkedIn: 10.000+ volgers en 1 miljoen

views per jaar.



GROW BIEDT JOU HET VOLGENDE:

Drie gecertif iceerde Power BI  trainingen

Praktijkervaring opdoen in Power BI  middels  klein project

LinkedIn vaardigheden die je  zichtbaarheid gaan geven

Persoonli jk  stappenplan naar Ondernemend Werken voor 

1.

2.

3.

4.

     e igen regie en omzetgroei



Freelance Business Controller/ 
Power BI consultant

JACK VAN DE COOLWIJK

Prima coachingssessies,
veel van geleerd. Twee
enthousiaste coaches
die het verhaal leuk
vertellen, werkt heel erg
aanstekelijk!



ONDERDEEL 1: 
POWER BI TRAINING
Wekeli jks  trainen wij  professionals  in  Power BI .  Van Basis  tot
Advanced niveau.  Uiteraard is  er  heel  veel  (gratis)  onl ine te
vinden,  maar met deze training hoor je  het hele verhaal  en
hoe je het in de praktijk toepast.

Je kri jgt  van  ons 3 klassikale trainingen .  In  ieder geval  de 2
Basis  trainingen.  En de derde mag je zelf  uitkiezen.  Je kr i jgt
van ons een deelname certificaat .

Je kr i jgt  ook toegang tot al le trainingen in ons nieuwe onl ine
leerplatform Power Up.

Op www.get-responsive.com vind je al le  detai ls  per training
en kun je eventueel  ook onze brochure downloaden.



ONDERDEEL 2: 
POWER BI PROJECT
Met onze  trainingen  leer  je  de basis ,  maar pas door
projecten met Power B I  te doen ervaar je  echt de
mogeli jkheden.

Daarom ga je samen met 1 van onze ervaren consultants
een kort  project  doen van 16 uur.

Wij  doen o.a.  projecten voor Rabobank,  VvAA,  OCI,  Foot
Locker,  Heineken maar ook voor Startups en Scaleups.  

Gedurende project  kr i jg  je  actieve begeleiding .  Z ie dit
als  een betaalde stage.



ONDERDEEL 3: 
ZICHTBAARHEID OP LINKEDIN 
Sinds 2018 is  Jeroen zeer actief  op LinkedIn.  Door het delen van
kennis  via  meer dan 800 berichten,  is  z i jn  netwerk gegroeid van
1.000 naar 11.000 volgers (Jul i  2021).  

S inds januari  2020 elke week Live met Get ResponsLIVE waar
ongeveer 1.000 mensen per week naar ki jken.  In  totaal  is  de content
(vooral  over Power BI)  meer dan 2,1 miljoen  keer bekeken.  

Jeroen is  geen marketeer ,  maar heeft  "gewoon" verschi l lende
dingen uitgetest en gemeten (uiteraard met Power BI)

In dit  onderdeel  deelt  Jeroen t ips en tools  hoe ook j i j  meer
zichtbaar wordt op LinkedIn.  Zodat je  niet  meer hoeft  te " leuren"
naar opdrachten.  Maar dat potentiele klanten,  partners jou gaan
zien en benaderen.  

Naast 4 sessies van een uur kr i jg  je  ook opdrachten om zelf  zaken
op LinkedIn te zetten.  Jeroen ki jkt  uiteraard mee en adviseert  waar
nodig.  Aan het einde heb je een raamwerk waarmee j i j  ook je
netwerk kunt gaan uitbreiden.



ONDERDEEL 4: 
ONDERNEMEND WERKEN
Je wilt  je  meer ondernemer voelen .  Meer regie kr i jgen over je
eigen t i jd.  Niet afhankel i jk  z i jn  van anderen.  

In  dit  onderdeel  ga je  met ervaren business coach Ichel  scherper
maken wat je  wilt .  En hoe je daar kunt komen vanuit  jouw eigen
visie en kunde.  

Het is  een intensief onderdeel waarbi j  je  gefocust aan de slag
gaat met waar jouw eigen kracht l igt ,  hoe je jouw doel  gaat
bereiken en hoe je een posit ievere ondernemende mindset kr i jgt .  

Ichel  Heerschop is  een ondernemer pur sang en heeft  een juridisch
achtergrond met bi jna 18 jaar ervaring  in  het coachen van
ondernemers van start-up  tot  ervaren ondernemers .  Ze is
oprichter van Ichel  Ceci l ia .com Consultancy en Business Mom
International .  Spreekt veel  over starten en ontwikkelen van je
bedri jf  op eigen kracht.  Op zowel lokale als  internationale podia.
Ze host s inds 2019 verschi l lende l ive streams met gasten.  Vanaf
september lanceert  z i j  een nieuwe talkshow voor en met
ondernemers.   

In  4 groepssessies van een uur ga je  met Ichel  werken aan jouw
persoonli jke plan.  



GROW

Traject van 10 weken

Startpunt is Training Power BI Basis 1

Elke vrijdag een live (groep)sessie  met

Jeroen en/of Ichel 

Tussen de sessies door actief aan de slag

met jouw zichtbaarheid en  Ondernemend

Werken Plan

Toegang tot Power Up en de audio serie "In

7 dagen een positieve mindset".

Rond Week 5 een Power BI Project

  



VASTE PRIJS: EUR 1.999
Garanties:

1.  Drie gave trainingen  Power BI  bi j  1  van onze
klanten en volledige toegang tot Power Up

2.  Wekelijkse groepssessie  over marketing en
ondernemend werken.  

3.  Een leuk project  samen met 1 van onze ervaren
Power BI  Consultants

4.  Kennis,  ervaring en een plan  waarmee je
concreet verder kan

5.  Bi j  wederzi jdse zakel i jke kl ik  optie tot lange
termijn samenwerking



HET IS TIJD VOOR
ONDERNEMEND WERKEN

 
Adres
Patroonstraat 1-4, Nijkerk

+31 (0)6 1485 6841
Telefoonnummer

E-mailadres
Vraag@Get-Responsive.com

CONTACT

/jeroenheerschop

/getresponsive

/ichelheerschopcecilia

/ondernemende-mama

/getresponsive


