
5,6% van alle Nederlandse 
bedrijven is een ScaleUp
Meer dan de helft van de snelgroeiende 
bedrijven is gevestigd in de Randstad
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De groei van ScaleUps in Nederland
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en/of werkgelegenheid

gedurende 3 jaar

wat is een ScaleUp?

Voor het eerst sinds 2008 is
er een stijging in het aantal
snelgroeiende bedrijven 
in Nederland

Voor het eerst in 7 jaar stijgt het aantal ScaleUps in Nederland

nlgroeit helpt met groeien en
maakt ondernemers groter
nlgroeit helpt ondernemers met een omzet van > 1 miljoen 
met groeien. Dit gebeurt door het beschikbaar stellen van 
mentoren, organisatie van (regionale) evenementen, educatie 
en publicatie van groeitopics op www.nlgroeit.nl

Wil jij als onderneming verder groeien? 

doe de nationale groeitest

ga naar nlgroeit.nl

Hoe begin ik
met groeien?

Tools om te groeien

 Ga naar het online platform van nlgroeit op 
nlgroeit.nl en lees hoe je verder kunt groeien

De website beschikt over een leerzaam aanbod 
van artikelen, beschikbare mentoren, educatie 

en veelgestelde vragen.

NLgroeit is een samenwerking 
tussen het Ministerie van 
Economische Zaken, NLevator 
en de Kamer van Koophandel.  
Dit initiatief heeft als doel om 
het groeivermogen in het 
midden- en kleinbedrijf in 
Nederland te vergroten door 
het beschikbaar stellen van 
o.a. mentoren, educatieen 
groeitopics.

Doe de groeitest: https://www.nlgroeit.nl/de-nationale-groeitest
Onderzoeksresultaten: https://www.nlgroeit.nl/artikel/meer-snelgroeiende-bedrijven
Top 250 Groeibedrijven 2017: https://www.nlgroeit.nl/artikel/de-top-250-groeibedrijven-2017

ScaleUps per sector
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Communicatie
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 De meeste ScaleUps zijn actief in
 de groot-en detailhandel

 en de zakelijke dienstverlening

Omdat elke bedrijfssituatie verschillend is, 
biedt nlgroeit tools om ondernemers te laten groeien 

Jezelf blijven ontwikkelen 
maakt ondernemers groter

Over NLgroeit Deze infographic is mogelijk gemaakt door

Bronnen en links

doe de nationale groeitest
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mede-
werkers10
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of meer dan

omzet aan het begin van
de driejarige periode 

Top 10 Groeibedrijven 2017

ScaleUps hebben 
gezorgd voor 

De top 10 bedrijven die verant-
woordelijk zijn voor de grootste 
netto banencreatie.

73.680 
nieuwe

van 2012 -2016

banen!
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Ga naar: https://www.nlgroeit.nl/de-nationale-groeitest
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Mentoren 
persoonlijke assistentie 

van een mentor 
uit het bedrijfsleven

Topics 
unieke en inspirerende 

groeitopics voor 
jouw bedrijfssituatie

Groeitest
Vergelijk jezelf met 

andere ondernemers

Workshops & 
Evenementen 
bijeenkomsten over

leerzame onderwerpen

Educatie 
verschillende leer-

programma’s om je 
kennis te vergroten

Ga naar: 
https://www.nlgroeit.nl/de-nationale-groeitest

www.nlgroeit.nl
https://www.nlgroeit.nl/de-nationale-groeitest
http://www.netrespons.nl
www.jsbdesign.nl
www.nlgroeit.nl
http://ece.nl
https://www.eur.nl
https://www.nlgroeit.nl/de-nationale-groeitest



