NLGROEIT
En bloeit
Met Cees en Monique
Nu helemaal fysiek
Sam Rohn,
heel gewoon,
red je pakketje
Een mooi facetje
Ook heel bien
met Vivienne
Mentoren die scoren naar behoren
van avond tot ochtendgloren
Met intimi
En VIP
Een nieuwe norm
Een bijzonder platform
Van start up
Naar scale up
Het accent
Op groei-content
En maakt exact
Meer impact
Soort unicum
En jubileum
En het MKB
Geeft extra entree
En dan het comité
Naar heel knap
Positief ondernemerschap
Hier bij Achmea
Samen met Maxima
Kijk dan ook zo
Naar het ambitieniveau
Dus ongekend
Groei-assessment
Dus heel verstandig
En nu zelfstandig
Dus kijk vlijtig
Naar Postbus 51
Ook een app
Zonder overlap
En beeld
Dat nimmer verveelt
Maak het zichtbaar
Zeer effectief zonneklaar
Zonder hinder
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Maak een soort Tinder
Kijk naar masterclass vóór mentoren
Die scoren
Breng de waarde in kaart
Doe dat onvervaard
Trek dan ook ter lering
Naar digitalisering
Kijk ook onverholen
Naar de scholen
Doe dat zonder venijn
Ook op lange termijn
Ook bijna internationaal
Is het verhaal
Koppel mentoren aan elkaar
Die staan dan vóór elkaar klaar
En ook die Justin Jansen
Ziet volop kansen
En stimulansen
En ook Daan Stam
Heeft veel elan
Samenwerken
En elkaar te versterken
Van der Broek heel kloek
Sjaak
Zei het heel raak
En rende welgeteld
Vroeger van het veld
Want verlies
Was niet zijn devies
Legt hoog die lat
Internationaal tot aan Randstad
Met elan
Sou ane Touzani
Zonder of met branie
Wist ons te verpozen
Ondanks Scoliose
Een nieuw luikje openschuif
Zijn mentor was Cruijff
Want, maakte met accent
Zijn eigen content
Met extra gevoel
Een nieuwe tool
En bovenal
Een extra impuls vóór straatvoetbal
Dus hij is wel
Echt een rolmodel
Kijk met creativiteit
Naar ongebondenheid
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Ook over de kleding van Elske Doets
Niets dan goeds
Vier ambitie
Met veel innovatie
En op vrouwen
Kan je met vertrouwen
Nog meer bouwen
Wees spontaan
Voortaan
Liefdevol en duurzaam
We stonden paf
Bij petje op petje af
En toen een grote zegen
De medaille regen
En heel bout
Elshout
Kreeg ter lering
De hoogste waardering
Hoek en vd Pijl
Kregen waardering in stijl
Veel weerklank
Iedereen werd bedankt
Want Nederland boeit
En bloeit
Met NLgroeit
Dat elke slagboom op je weg
Bij voorspoed of bij pech
Al is hij lang, al is hij kort
Een polsstok in je handen wordt
En concurrentie zit zoals je vaak gelooft
Heel vaak in je hoofd
Maar samenwerking zit heel apart
Toch altijd immer in ons hart
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