
Het Bitsing-seminar 
In één dag leren werken met de Bitsing-methode 
Hoe je doelen bereikt 
met een gegarandeerd resultaat

 

   De nummer één  
   Managementboek 
   bestseller gratis voor  
   iedere deelnemer! 

 
 

           Grondlegger Frans de Groot  
           deelt al zijn kennis en ervaring     
           en laat zien hoe je probleemloos 
           groei en rendement behaalt met 
           behulp van de Bitsi  ng-methode. 

 

	

’s-Werelds	eerste	en	enige	methode	waarmee	je	gegarandeerd	je	doelstellingen	bereikt	
	

	

Maandag	29	januari	2018	eenmalig	door	Frans	de	Groot	grondlegger	van	Bitsing	in	Amsterdam	
	

	

“Stomverbaasd,	wat	een	geweldig	seminar!   	
Ik	heb	het	met	ontzettend	veel	plezier	beleefd.	Ik	moet	eerlijk	
toegeven	dat	ik	in	het 	begin	de	titel	“garanties voor groei” 
niet	kon	geloven.	Toen	ik	eenmaal	het	seminar	had	afgerond  
was	ik	verbaasd	en	is	de	titel	werkelijkheid	geworden.	
Bedrijven	kunnen	veel	leren	van	deze	nieuwe 	manier	van	
opereren.	De	Bitsing-methode	heeft	een	plek	in	mijn	hart	
veroverd	en	ik	zal	vast	en	 zeker	niet	de	enige	zijn!”	



Het best gewaardeerde seminar! 
12 Redenen waarom je Bitsing niet mag 
missen: 
 
1. De Bitsing-methode wordt dagelijks door de meest uiteenlopende  
 organisaties ingezet bij het behalen van hun doelen – van multinationals 
 met meer dan 90 miljard omzet tot en met zzp-ers en startups. 
 
2. Met de Bitsing-methode behaal je uitzonderlijk goede resultaten;  
 vele procenten omzetgroei is geen probleem en 300% groei is geen 
 uitzondering. Als je al succesvol bent dan gaat het nog meer, sneller en  
 gemakkelijker. 
 
3. De Bitsing-methode wordt omarmd en gedoceerd op internationale 
 universiteiten en hogescholen. 
 
4. De Bitsing-methode is door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en 
 Wetenschap geaccrediteerd als post-hbo-opleiding. 
 
5. De Bitsing-methode is onderdeel van het European Master-program 
 (MBA) geïnitieerd en gefinancierd door de Europese Commissie. 
 
6. De Bitsing-methode wordt dagelijks toegepast door diverse winnaars van de 

verkiezing Beste Commercieel Directeur van Nederland. 
 
7. De Bitsing-methode is de enige managementmethode in de wereld die 

wetenschappelijk is beproefd, resultaten aantoonbaar kan voorspellen en keer 
op keer in de praktijk is bewezen! 

 
8. Menig organisatie heeft een Bitsing-afdeling gestart. 
 
9. De Bitsing-methode is dagelijkse kost voor de winnaar van de FD Gazellen 

Award (in het kader van 500% groei gedurende drie opeenvolgende jaren). 
 
10. Drie van de tien grootste bedrijven zijn al met de Bitsing- methode aan de 

slag. 
 
11. Organisaties als die van managementgoeroe Covey en NIMA Bitsing. 
 
12. Het eerste exemplaar van het boek ‘Bitsing. Garanties voor groei’ is  
 in ontvangst genomen door Minister President Mark Rutte.  
  
 Het boek heeft de nummer 1-positie bereikt in de managementboek 
 bestseller top 100. 

Het internationale boek over Bitsing ‘The Seven Laws of Guaranteed Growth’ 
is inmiddels verkrijgbaar in 172 landen. 
 
Meer op www.bitsing.nl. 

Waarom dit seminar? 
 
Met een waardering van negens en tienen is het Bitsing-seminar het best 
gewaardeerde van dit moment. Toch is de voornaamste reden om het 
seminar bij te wonen je deelgenoot te maken van de successen die iedereen 
met de Bitsing-methode scoort!  
Je gaat de dag na het seminar al met de methode aan de slag, je eigen 
Bitsing-plan maken en je doelen bereiken. 
Bitsing is door duizenden bedrijven, organisaties, instellingen en personen 
in de wereld succesvol ingezet bij het behalen van hun vaak ambitieuze 
doelen: Schiphol Group, Ziggo, VGZ, Jamie Oliver, Terre des Hommes, 
Shell, HP om er een paar te noemen en ontelbare kleine en middelgrote 
organisaties tot en met de kleinste retailer om de hoek, allemaal bereiken 
ze er hun doelen mee.  
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3. weten hoe je achter jouw niet-kopieerbaarheid komt en je alle 
concurrentie het nakijken geeft; 

4. alles uit iedere persoon in je doelgroepen halen en daardoor resultaten 
boeken die je voor onmogelijk hield; 

5. niet anders dan effectief scorende activiteiten realiseren;  
6. de resultaten van al je activiteiten kunnen voorspellen nog voordat je ze 

hebt uitgerold; 
7. nooit meer geld in je activiteiten steken, dan dat ze kunnen opbrengen 

– je zult het rendement kunnen voorspellen! 
Na dit seminar ben je in staat alles te bereiken dat je maar wilt bereiken. Je 
krijgt begrip van de Bitsing-methode en hoe de modellen in de praktijk 
werken. Je bent in staat om resultaten te voorspellen en jezelf te verzekeren 
van rendement. 

Even voorstellen 
 

Frans de Groot is de grondlegger van de Bitsing- 
Methode en #1 bestsellerauteur. Met zijn bedrijf The 
Bitsing Company helpt hij organisaties en individuele 
personen de methode succesvol toe te passen. Frans 
doceert Bitsing aan diverse hogescholen en 
universiteiten en in het Europese Master-programma 
dat is gefinancierd door de Europese commissie. 
Frans werkte twintig jaar aan de ontwikkeling van zijn 
methode, waarmee in de praktijk uitzonderlijk goede 
resultaten worden gehaald. 

Wat is Bitsing? 
 
Bitsing betekent: ontegenzeggelijk doelen bereiken met een vooraf 
voorspelt resultaat en rendement. Inmiddels heeft Bitsing vele honderden 
organisaties geholpen met een adembenemende omzet en 
rendementsgroei. Maar ook met het maximaliseren tegen minimale kosten, 
met efficiënter opereren zonder banenverlies, met het vergroten van de 
prestaties van medewerkers, het werven van toptalent, het veranderen van 
gedrag bij stakeholders tot en met individuele personen bij het creëren van 
de ideale work-life balance. 

Na het seminar! 
 
Is er een wereld voor je opengegaan. Je snapt de theorie en praktijk van de 
modellen die achter de Bitsing-methode schuilen en kunt er direct mee aan 
de slag. Je zult je eigen Bitsing-plan kunnen maken en: 
 
1. alleen nog maar doen wat nodig is om je doelen te bereiken; 
2. er zeker van zijn dat je de doelen gaat halen door de bijzondere focus die 
Bitsing je bijbrengt; In een uur tijd vlieg je mee langs de facetten van de 
methode en zijn modellen. De inspirerende inzichten maken dat je op je puntje 
van je stoel gaat zit, en zodra je de logische, begrijpbare modellen ziet, wil je 
ze direct toepassen. Alles van de lezing is in heldere, begrijpelijke taal. Zonder 
poespas en zonder ellenlange theoretische verhandelingen. 
Aan de hand van spectaculaire praktijkvoorbeelden zie je welke 
adembenemende effecten Bitsing teweegbrengt, hoe kinderlijk eenvoudig het 

Veel voorbeelden om je te inspireren 
Frans de Groot laat zien dat organisaties die de methode en zijn praktische modellen 
inzetten telkenmale hun doelen halen. Ongeacht de economische omstandigheden 
waarin zij verkeren. Met voorbeelden uit alle branches en elk formaat organisatie.  
Ook komen praktijkvoorbeelden aanbod waarbij de Bitsing-methode een 
aankomende ramp voorspelde. Het zijn voorbeelden om nooit meer te vergeten. 

Maximale groepsgrootte: 10 deelnemers 
Door de groep klein te houden, is de individuele coaching en prestatiegroei van 
iedere deelnemer verzekerd. 



	
	

Wat anderen erover zeggen: 
 
Iedereen die Bitsing toepast bereikt probleemloos omzet, groei en rendement. 
 
‘Voor het einde van de ochtend was iedereen overtuigd.  
De Bitsing-methode bleek van voor naar achter te werken’  
Thiemo van Spellen, Commercieel directeur Sandd en winnaar Verkiezing Beste 
Commercieel directeur van Nederland bereikte 12% omzetgroei in een 30% dalende 
markt. 
 
‘Magie op de winkelvloer!’ 
Eddy Assis, Managing director Blokker Toys XL realiseerde een omzetgroei van 30% 
waar de twee andere ketens in de Blokker speelgoedfamilie een daling van 18% hadden 
te verwerken. 
 

‘Bitsing heeft het fundament gelegd waardoor er bijna twee keer zoveel 
woningen zijn verkocht als het jaar daarvoor  
en een ambitieus doel is gehaald.’ 
Lidy van der Schaft, Directeur woningcorporatie De Key heeft afgelopen jaar 310% meer 
woningverkopen gerealiseerd. 
 
‘Toepassing van Bitsing leidt tot aantoonbare omzet en margeverbetering’. 
Jacko D’Agnolo, Managing Partner BoerCroon. 
 
‘Bitsing is heerlijk, vanwege de scherpe focus, heldere structuur en duidelijke 
ROI-voorspelling. Door consequent vast te houden aan de Bitsing-strategie 
is de omzet inmiddels bijna verdubbeld.’ 
Bas Ambachtsheer, Algemeen Directeur van Cofely West & Cofely Energy Solutions. 
 
‘Wat niet lukte via de gebruikelijke wegen, lukte met de Bitsing-methode wel. 
Ik sta op het podium van het fd Gala. We hebben de fd Gazellen Award 
gewonnen 
i.v.m. 500% groei gedurende drie opeenvolgende jaren en constante 
kwaliteit personeel.’ 
Patrick Morcus, CEO Nayak Aircraft Services heeft niet alleen zijn omzetgroei met 
Bitsing bereikt, maar ook het personeel geworven en gemotiveerd dat nodig was om die 
groei op te vangen. 
 

‘Bitsing is het managementconcept van de komende decennia.’ 
NBD Biblion (De Nederlandse Bibliotheken). 
 
 
Voor meer voorbeelden 
ga naar bitsing.nl 

‘Het is een geweldig gevoel als je van tevoren weet dat je altijd je 
doelstellingen zult gaan halen’ 

 

Door Bitsing toe te passen zul je je geen zorgen meer maken of je je doelen haalt of 
niet .je haalt ze onder welke omstandigheden dan ook. Je bereikt je doelen met een 
vooraf voorspelt resultaat en rendement. 
Nooit eerder konden (bedrijfs)resultaten worden voorspeld. Wat een geweldige basis 
voor het maken van de juiste keuzes. 
Stap in de wereld van Bitsing, je zult er geen spijt van krijgen!  
 

Voor	wie? 
Dit	seminar	is	er	voor	iedereen	die	probleemloos	zijn	of	haar	doelen	wil	
bereiken.	 Dat	 kunnen	 alle	 doelen	 zijn!	 Vooral	 middelgrote	 en	 kleine		
organisaties	hebben	veel	 baat	 bij	het	 seminar.	Ze	zijn	 dermate	 flexibel	
om	morgen	meteen	met	de	Bitsing-methode		te	starten.	

Datum 
Maandag 29 januari 2018 door grondlegger Frans de Groot 
 
Locatie 
The Bitsing Company, Amsterdam 
Krijn Taconiskade 370 
1087 HW Amsterdam (jachthaven IJburg) 
 
Aanmelden 
Je kunt je op twee manieren aanmelden: 
Via www.garanties voor groei.nl 
Per email: info@bitsing.nl 
Na aanmelding ontvang je een bevestiging. Een week voor aanvang ontvang je een 
herinnering, het programma en routebeschrijving.  
 
Bijdrage 
Dit seminar vraagt een investering in tijd, positieve energie en geld (€ 495, excl. btw 
per deelnemer). In dit bedrag zijn een lunch, koffie/thee, drankjes, versnaperingen en 
het boek inbegrepen. 
 
Groepsgrootte 
Vanwege het intensieve karakter van deze training is het maximum aantal 
deelnemers 10. 
 
Certificaat 
Iedere deelnemer ontvangt een officieel certificaat van deelname. 
 
Incompany & groepsseminar 
Als je met vier of meer collega’s wilt deelnemen aan dit seminar, of een incompany 
training stuur dan een email naar info@bitsing.nl. 

 

Achtergronden en aanmelding 
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Informatie 
Wanneer je vragen hebt over dit seminar kun je contact opnemen met The Bitsing 
Company. Je wordt daar met plezier voorzien van de gewenste informatie: 
info@bitsing.nl 
www.bitsing.nl 

 

Voor iedere deelnemer 
Een gesigneerd exemplaar van de nummer één 
bestseller ‘Bitsing. Garanties voor groei’.  
 
 
 
 
 
 
 

Gratis	de	#1	
Managementboek	
bestseller	


