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Boost de groei van je bedrijf
Welkom bij Accelero, het netwerk van Voka voor snelle groeiers



Ondernemen  
met ambitie

Accelero is een project van  
Voka – Vlaams netwerk van ondernemingen.
Accelero brengt snel groeiende bedrijven samen  
en helpt hen om op een duurzame manier snel  
te blijven groeien.

Groeit jouw bedrijf met meer dan 20% per jaar en heb je de ambitie om 

deze snelle groei gedurende meerdere jaren na elkaar aan te houden? Dan 

is dit exclusieve netwerk van ondernemer-eigenaars zeker iets voor jou!. 

 

Wij voorzien 2 specifieke programma’s, voor 2 specifieke doelgroepen:

• Doelgroep 1: groeiers met 1 tot 5 miljoen euro omzet  

en/of 10 tot 30 medewerkers

• Doelgroep 2: groeiers met 5 tot 20 miljoen euro omzet  

en/of 30 tot 150 medewerkers

De deelnemende eigenaars-ondernemers krijgen een beter inzicht in:

• Is de onderneming klaar om duurzaam snel te groeien en waaraan moet 

er gewerkt worden om het bedrijf daarvoor klaar te maken?

• Welke strategische keuzes moet je als ondernemer maken om de 

komende jaren duurzaam te kunnen groeien?

“Accelero brengt snel groeiende bedrijven, 

experts en coaches samen. Het is 

verbazend hoe zo’n externe blik  

op de feiten kan leiden tot  

verhelderende inzichten.”

—

Accelero-deelnemer
Billy Bogaert
Dataplan



Opvolging en  
begeleiding van 
snellegroeibedrijven

Accelero is een exclusief traject van één jaar waarbij je individueel begeleid en 

gecoacht wordt en via een peer-to-peer netwerk leert van de ervaringen van anderen.

Samen met 10 andere eigenaars-ondernemers, die allemaal in dezelfde groeifase 

zitten, krijg je via Accelero de kans om de groeipijnen en uitdagingen van je bedrijf 

aan te pakken. Hierbij richten we ons niet tot één bepaalde sector of industrie.

Het Accelero-traject bestaat uit 3 grote bouwstenen:

Vertrouwensnetwerk

Individuele coaching 

Workshops

Het doel is om een hechte groep te creëren die zonder schroom alle 

kaarten op tafel durft te leggen. Leren van elkaar is dan ook één van 

de belangrijkste pijlers van de dienstverlening van Voka. Uiteraard 

laten we geen concurrenten toe in dezelfde groep.

Je wordt begeleid door een ervaren Voka-coach gespecialiseerd 

in groei. Samen gaan we aan de slag om jouw uitdagingen 

en groeipijnen voor verdere groei aan te pakken. Minstens 8 

individuele coachingmomenten.

Tijdens 6 workshops en 2 tweedaagses brengen wij je in contact 

met ervaren ondernemers en thema-experten. Op deze manier 

kunnen de meest relevante thema’s, door de groep zelf gekozen, 

verder uitgediept worden. De eigen cases kunnen voorgelegd 

worden aan elkaar.

“Bij Accelero ontmoet je mensen die 

dezelfde exponentiële en duurzame groei 

nastreven. Het is een klein en vertrouwelijk 

netwerk van ambitieuze mensen.”

—

Accelero-deelnemer
Alexander Vanlerberghe
Aqualex



Inhoudelijk  
onderbouwd

Tijdens het Accelero-programma wordt er op  

2 belangrijke inhoudelijke invalshoeken gefocust:

Growth Readiness: Zijn alle aspecten om duurzaam te kunnen groeien aanwezig? Is 

de managementstructuur aangepast? Is er voldoende financiering en cashflow? Is de 

bedrijfscultuur geschikt voor duurzame snelle groei? Samen met je coach identificeer 

je een 5-tal concrete actiepunten die gedurende het traject worden opgevolgd.

Bovendien werd door de Accelero-coaches het groeicanvas ontwikkeld. Deze tool 

stelt ons in staat om de verschillende noodzakelijke factoren voor snelle groei op een 

gestructureerde manier met de deelnemer te bespreken.

Growth Strategy: Welke groei-opportuniteiten zijn er allemaal voor de 

onderneming? Welke opportuniteiten zijn het meest interessant om achteraan 

te gaan? Welke markten ga ik (niet) bespelen? Samen met je coach werk je een 

strategisch groeiplan uit of optimaliseer je het bestaande groeiplan, dat de andere 

deelnemers zullen challengen.
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“Tijdens de individuele coaching-

momenten werken we één op één  

aan de specifieke uitdagingen die  

eigen zijn aan snelle groei.”

—

Accelero-coach
Tine Degryse
Voka



Meer info vind je op www.accelero.be

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Tine Degryse

President Kennedylaan 9A

8500 Kortrijk

Gsm: +32 477 72 91 84

E-mail: tine.degryse@voka.be

Ontdek op www.sterkondernemen.be  
het aanbod ondersteunende initiatieven  

voor sterk ondernemerschap van  

Agentschap Innoveren & Ondernemen.


