
Grow a Pair. Or go nowhere.
Je wilt als innovator binnen de overheid impact
maken. Maar er wordt zoveel gepraat en zo
weinig gerealiseerd. Tijd voor actie!

Grow a Pair helpt jou met lef, creativiteit, inspiratie
en snelheid. We mixen best practices met
daadkracht, we denken mee en voeren uit.

Wij helpen jouw organisatie om diensten te
ontwikkelen die écht aansluiten op de behoeften
van jouw doelgroep.

We hebben ervaring met bekende hobbels zoals
capaciteit en wet en regelgeving. Samen met jou
boeken we snel concreet.

Het kan en moet beter.

Een goede overheid maakt het leven beter: Een betrouwbaar
vangnet voor als het tegen zit - en geen boetes. Een prettige
partner bij ondernemen en leren.

Ze heeft een essentiële rol tegen eenzaamheid & schulden en vóór
het realiseren van een duurzaam & inclusief leven.

Dit is de moeite waard om je elke dag voor in te zetten. Beter
maken, eerlijker, prettiger. Een dienstverlening die je een soepel
werkende overheid doet beleven. Daar gaan we voor.

reinout@growapair.nl
0611075369
martijn@growapair.nl
0651610694

Wat heb jij daaraan?

• Werk aan uitvoering: geen dikke rapportages,
maar actie!

• We nemen ondernemerschap, lef, creativiteit, én
jarenlange ervaring mee.

• Samen met jou en je team brengen we de
uitdagingen in kaart.

• We gaan in gesprek met de doelgroep om de
échte problemen bloot te leggen.

• Meten = weten! Dit doen we middels prototypen
en experimenten.

• Kennisoverdracht: We doen het samen,
waardoor je het daarna zelf kunt.

Growapair.nl
Grow a Pair B.V.
KVK: 72051337
BTW: NL858964867B01

Ben van der Hee
UWV hoofd Klantexpertise
"Grow a Pair heeft ons geholpen
om het concept "klantreis" goed
verder door te ontwikkelen. Van
strategie naar executie hebben ze
meegedacht en meegeholpen. Ze hebben ervoor
gezorgd dat het UWV de pijnpunten die onze klanten
ervaren, heeft gevonden en vervolgens omgezet naar
concrete oplossingen en experimenten.

Ze weten daarin snel te werken en alle delen van een
organisatie bij te betrekken. Zeker een partij die je
goed kan helpen bij het opzetten en implementeren
van nieuwe ideeën!"

Tim van Dijk
SVB Innovatiemanager
"Grow a pair heeft ons ontzettend
geholpen met het realiseren van
concrete stappen voor ons
innovatielab bij de Sociale
Verzekeringsbank. Hun manier van denken, maar
vooral de manier van doen heeft ons laten zien dat
het altijd nog sneller kan en beter kan.

Het is knap hoe ze hypotheses snel kunnen toetsen
door te experimenteren en klanten te betrekken. Een
enorme eye-opener om de theorie over versnellen in
de praktijk te zien worden gebracht!"
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