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GROEI IN 10 WEKEN NAAR 
ONDERNEMEND WERKEN
MET POWER BI!

ICHEL CECILIA



VOOR WIE IS 
GROW BEDOELD?

GROW
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GROW staat voor Groei Realistisch door 
Ondernemend Werken.

Daarom is GROW geschikt voor werknemers/ 
consultants die freelancer willen worden en met 
Power BI klanten willen gaan helpen. 

Maar GROW is ook voor ervaren freelancers die een 
switch willen maken. 

Je wilt (meer) Power BI kennis opdoen. Maar ook 
praktijk ervaring. En dit als een ondernemende 
freelancer doen: van traditionele “freelancer/ 
werknemer” mindset naar ondernemers mindset.
 
Als zichtbaarheid en netwerken uitbreiden ook 
jouw doel is om zelf aan je klanten te komen 
zonder tussenkomst van recruiters ...

Lees dan verder.
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Onze basis ligt ook op het (gratis) delen van kennis via o.a. LinkedIn en YouTube. Onze content 
resulteert jaarlijks in meer dan 1 miljoen views. Begin 2021 hebben we een eigen leeromgeving 

gelanceerd: Power Up, voor het bedrijfsleven en hoger onderwijs.  

Met ons Get Responsive team van 25 medewerkers en freelancers trainen en adviseren 
wij klanten in het gebruik van Power BI en Power Platform.  Daarnaast coachen wij actief 

(startende) ondernemers, via ons label Ichel Cecilia.com Consultancy.

We trainen tientallen organisaties in-company in alle sectoren. We zijn trainingspartner 
van o.a. Rabobank, ABN AMRO en VRC. Jaarlijks volgen 1.500+ Finance- en Bedrijfskunde 

hogeschool studenten onze trainingen als onderdeel van hun studie. 

Deelnemers
8.000+

Power Up
3.000+

Volgers
15.000+

Views
3.000.000+

https://www.get-responsive.com/power-up


WIE ZIJN WIJ?

Ichel Heerschop-Cecilia
Ondernemer & Business Coach

Jeroen Heerschop
Oprichter & Directeur
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GROW

https://www.linkedin.com/in/ichelheerschopcecilia/
https://www.youtube.com/channel/UCClRlEVmc7RNPaoo3mSKvFQ
https://www.linkedin.com/in/jeroenheerschop/
https://www.youtube.com/c/GetResponsive/


GROW BIEDT JOU HET 
VOLGENDE:

1.  Power BI training

2.  Praktijkervaring in Power BI

3.   LinkedIn vaardigheden die je 
zichtbaarheid gaat vergroten

4.   Een persoonlijk plan op het gebied van  
Ondernemend Werken ter bevordering van je 
omzetgroei.

4

GROW



“

“

GROW

Prima coachingssessies, veel van 
geleerd. Twee enthousiaste coaches 
die het verhaal leuk vertellen, werkt 
heel erg aanstekelijk!
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Als oud-deelnemer kan ik alleen maar 
zeggen dat je echt waar voor je geld 
krijgt. In 10 weken krijg je op een prettige 
manier dat zetje in je rug wat je nodig 
hebt, inclusief een goed gevulde bagage 
vol kennis en inspiratie. 

Stef Bosgoed

Jack van der Coolwijk

Ik ben nog elke dag dankbaar dat dit traject op mijn 
pad is gekomen. Het is leerzaam en inspirerend zowel 
door de coaching van Jeroen en Ichel als ook door het 
delen van kennis en ervaring met mededeelnemers 
tijdens de sessies. Absolute meerwaarde voor mij was 
de stage die je tijdens het traject mag doen. Kennis 
opdoen over Power BI is leuk, maar het in praktijk 
brengen nog vele malen leuker. Mocht je twijfelen 
over deelname, neem van mij aan gewoon DOEN!”

Gerda Willems



GROW
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ONDERDEEL 1:
POWER BI TRAINING
Dagelijks trainen wij professionals in Power BI. Op zowel Basis als 
Advanced niveau. Uiteraard is er heel veel (gratis) online te vinden, maar 
bij onze trainingen hoor je het hele verhaal en is het direct toepasbaar 
in de praktijk. 

Als GROW deelnemer krijg je lifetime toegang tot al onze trainingen. 
Via onze populaire online leeromgeving Power Up. We voegen elke 
maand minimaal 1 nieuwe training toe. Vaak over Power Platform, 
maar ook rond vaardigheden en andere nuttige oplossingen die jou als 
ondernemende freelancer gaan helpen. Bij Power BI krijg je alle stof 
die je nodig hebt voor het behalen van het Microsoft PL-300 certificaat. 
Maar onze trainingen gaan ook verder dan dat niveau. 

Daarnaast mag je ook maximaal 3 klassikale trainingen naar keuze 
doen. Zie onze website voor het huidige trainingsaanbod.

https://www.get-responsive.com
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GROW
ONDERDEEL 2:
POWER BI PROJECT
In onze trainingen leer je voornamelijk de theorie en de 
toepasbaarheid, maar pas door projecten met Power BI te doen 
ervaar je echt de mogelijkheden.

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

Zie het als een korte stage.

Organisaties waar we projecten hebben gedaan varieren van 
Rabobank tot Footlocker. En van Heineken tot OCI. Maar we helpen 
ook veel bedrijven in het MKB. 

Gedurende het project krijg je actieve begeleiding. En wie weet waar 
de stage daarna toe leidt bij de organisatie waar je waarde toevoegt.

Naast de stages bij bedrijven hebben we ook partners die korte 
vraagstukken hebben die je alleen of met anderen gaat oplossen 
via Power BI. Zo hebben deelemers in zomer 2022 bijvoorbeeld 
interactieve dashboards gemaakt om meer inzicht te krijgen in 
trends rond zwerfafval. Op basis van meer dan 150.000 verzamelde 
items.



ONDERDEEL 3:
ZICHTBAARHEID OP LINKEDIN
Sinds 2018 is Jeroen zelf (erg) actief op LinkedIn. Door het delen van 
kennis via meer dan 1.000 berichten, is zijn netwerk gegroeid van 
1.000 naar nu 15.000 volgers.

Sinds januari 2020 is er elke week een live uitzending. Hier kijken 
tussen de 700 – 1.000 mensen per week naar. Onze social media 
kanalen hebben nu meer dan 1 miljoen views per jaar. 

Jeroen is geen marketeer, maar heeft ‘gewoon’ verschillende 
dingen getest en gemeten. Uiteraard met Power BI ;-).

In dit onderdeel van GROW deelt Jeroen tips en tools, zodat ook jij beter 
zichtbaar wordt op LinkedIn. En daardoor hoef  je niet meer te 
‘leuren’ naar opdrachten. Door zelf te delen komen potentiële 
klanten of partners vanzelf naar je toe.

Er zijn 4 sessies van een uur. Je krijgt praktijkgerichte opdrachten 
om zelf berichten op Linkedin te plaatsen. Jeroen kijkt uiteraard 
mee en adviseert waar nodig. Na dit onderdeel beschik je over een 
goede basis waarmee je jouw netwerk verder kan uitbreiden.

GROW
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GROW
ONDERDEEL 4:
ONDERNEMEND WERKEN
Je wilt je meer een ondernemer voelen, meer regie krijgen over je 
te besteden tijd en niet afhankelijk zijn van anderen.

In dit onderdeel ga je met ervaren business coach en 
onderneemster, Ichel Cecilia, jouw visie scherp stellen. Het is 
belangrijk om te onderzoeken hoe dit te realiseren vanuit eigen 
visie en kunde.

Dit is een belangrijk onderdeel waarbij je gefocust gaat 
onderzoeken:
-   Waar jouw kracht ligt;
-   Hoe je jouw doel gaat bereiken
-   Een positievere ondernemende mindset krijgen.

Ichel Cecilia is een ondernemer pur sang met een juridische 
achtergrond. Ze heeft bijna 18 jaar ervaring met het coachen van 
ondernemers, start ups maar ook ervaren ondernemers.

Ze is oprichter van Ichelcecilia.com consultancy en Business Mom 
International. Ze spreekt veel over het starten en ontwikkelen van 
je bedrijf op eigen kracht op zowel lokale als internationale podia. 
Sinds 2019 host ze verschillende online talkshows. Haar talkshow In 
Gesprek met Ichel is speciaal ontwikkeld voor en door ondernemers. 

In 4 groepssessies van ruim een uur ga je met Ichel werken aan 
jouw persoonlijke plan. Of je nu een startende of gevorderde 
ondernemer bent.



PLANNING

GROW

• Traject van 10 weken

• 1 pauzeweek

• Kick-off en afronding op locatie met 

alle deelnemers

• Elke vrijdag een live (groep) sessie 

met afwisselend Jeroen en Ichel

• Tussen de sessies door actief aan 

de slag met jouw zichtbaarheid en 

Ondernemend Werken Plan

• Onbeperkte (lifetime) toegang tot 

Power Up

• Vanaf 5e week een Power BI Project

• Bij afronding een GROW Certificaat 

van Deelname

• Je deelt grotendeels zelf je tijd in
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VASTE PRIJS:
EUR 2.999,-   (EXCL. BTW)
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GARANTIES:

1.   Onbeperkte toegang tot Power BI trainingen

2.   Wekelijkse groep sessie over LinkedIn en 
Ondernemend werken met fijne mede deelnemers

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

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

Bij wederzijdse zakelijke klik optie tot lange 
termijn samenwerking.



CONTACT:
Het is tijd om 

ondernemend te 
gaan werken!

+31 (0)85 23 99 899 Hogebrinkerweg 10,
3871 KN Hoevelaken

Vraag@Get-Responsive.com

/getresponsive /jeroenheerschop
/getresponsive

/ichelheerschopcecilia
/Ichel Cecila

https://www.google.nl/maps/place/Hogebrinkerweg+10,+3871+KN+Hoevelaken/@52.1767782,5.4669743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6462730c7cc6d:0xc5c31ac5df9a2a5d!8m2!3d52.1767749!4d5.469163
mailto:Vraag%40Get-Responsive.com?subject=
https://www.google.nl/maps/place/Hogebrinkerweg+10,+3871+KN+Hoevelaken/@52.1767782,5.4669743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6462730c7cc6d:0xc5c31ac5df9a2a5d!8m2!3d52.1767749!4d5.469163
https://www.google.nl/maps/place/Hogebrinkerweg+10,+3871+KN+Hoevelaken/@52.1767782,5.4669743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6462730c7cc6d:0xc5c31ac5df9a2a5d!8m2!3d52.1767749!4d5.469163
https://www.youtube.com/c/GetResponsive/
https://www.linkedin.com/in/jeroenheerschop/
https://www.linkedin.com/company/get-responsive/mycompany/
https://www.linkedin.com/in/ichelheerschopcecilia/
https://www.youtube.com/channel/UCClRlEVmc7RNPaoo3mSKvFQ

