
030 Young
Professional
Accelerator



Waarom groeien scale-ups
niet (snel genoeg)?

In de praktijk zijn er een aantal zaken die je tegenkomt bij scale-ups.
We hebben er 5 voor je op een rijtje gezet. Herken je ze?

Uit onderzoek blijkt dat de helft van alle startups na 5 jaar nog bestaat. 1 op
de 200 startups heeft tegen die tijd een omzet van 10 miljoen dollar of meer
en mag zich daarmee een scale-up noemen. 

Aan het roer van zo'n scale-up staat vaak iemand met wat meer ervaring
onder de gordel. Om je te ontwikkelen tot scale-up, en te blijven ontwikkelen
zijn kortom duizenden uren ervaring nodig.

Maar wat doe je in een markt waarin er een groot te kort aan ervaren
personeel is? Je bent soms gedwongen om minder ervaren talenten een kans
te geven. 
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Onvoldoende aandacht voor HR
Basisprocessen op HR gebied gericht op ontwikkeling van
werknemers en de arbeidsmarkt zijn nog niet op orde.
De ondernemer is meestal goed in de commerciële kant
of de productkant van zijn businessmodel. Hierdoor
missen groeiers de slag op de arbeidsmarkt.
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Mosterd na de maaltijd
Scale-ups kunnen hard groeien, maar daar
hebben ze wel de juiste mensen voor nodig.
Vaak wordt dit te laat gesignaleerd en zijn ze
daar onvoldoende op ingespeeld.
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Zichtbaarheid op de arbeidsmarkt
Jong werkenden willen best bij scale-ups werken,
maar kunnen de scale-ups vaak moeilijk vinden.
Dit heeft vaak nog onvoldoende aandacht
gekregen bij het opbouwen van de scale-up.
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De hoofdprijs
Werven en selecteren moet via werving -en
selectiebureaus of headhunters als je je
arbeidsmarktprofilering wil verbeteren. Werving -
en selectiebureaus vragen qua investering in
perceptie van de ondernemer de hoofdprijs. Vaak
is dit namelijk 25% van een bruto jaarsalaris en
wordt er geen garantie voor een goede match na
aanname gegeven.
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Young Professionals vasthouden 
Jong werkenden brengen vaak het enthousiasme
mee dat je nodig hebt om snel verder te groeien
met jouw scale-up. Ze missen echter nog wel de
nodige werkervaring en zullen daar dus goed in
begeleid moeten worden. Een van de voornaamste
reden om bij een scale-up weg te gaan, is voor een
young professional, het gebrek aan begeleiding. 



Komt dit bekend voor?
Herken je  één of meer van deze situaties? Misschien kun je nog wel situaties waar je tegen
aanloopt toevoegen. In deze gevallen is de 030 Young Professional Accelerator iets voor jou en
jouw scale-up.

In het 030 Young Professional Netwerk komen 30 Young Professionals van Utrechtste scale-ups
iedere maand, gedurende een jaar, bij elkaar om zich sneller en beter te ontwikkelen. Iedere Young
Professional wordt gekoppeld aan een mentor waar hij/zij minimaal eens in het kwartaal een
ontwikkelgesprek mee heeft.



1 jaar toegang voor jou en je talent tot een netwerk van andere Utrechtse scale-ups d.m.v.
een netwerkevenement per kwartaal.

1 jaar toegang voor jouw jonge talent tot een netwerk van gelijkgestemden d.m.v.
netwerkevenementen en intervisie bijeenkomsten per maand.

Een competentie- en persoonlijkheidsscan van het jonge talent als basis voor de
ontwikkeling.

12% meer productiviteit doordat het talent zijn soft skills ontwikkelt.

20% meer kans op een succesvolle samenwerking tussen jou en je jonge talent.

Verbeterde positie als werkgever op de arbeidsmarkt.

Wat biedt dit netwerk?



Kosten.

Dit netwerk wordt mogelijk gemaakt door een investering van de Gemeente Utrecht en Beevy. Dat
betekent dat jij met een investering van slechts €500, per Young Professional, per jaar, deel kan
nemen aan dit netwerk. Je vergroot hiermee het netwerk van jou en jouw jonge talent, je benut het
potentieel van dit talent, en je maakt jezelf tegelijkertijd kenbaar op de arbeidsmarkt voor andere
jonge talenten.



Meer weten?

Rens van Eijk
Co-founder

06 22 55 03 77
Rens@beevy.nl


