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Gebruik van de Handleiding 

 
Deze handleiding is ontworpen om de de Your Business Success cursus voor leerlingen te 

ondersteunen als een eendaagse cursus. De cursus kan worden aangepast zodat deze in 

verschillende formats kan worden geleverd:  

- 2 x ½ dag cursus 

- Serie mini-sessies van 2 uur 

- Webinar en/of blended learning cursus 

 

Deze handleiding legt uit hoe je de PowerPoint trainer slides en het werkboek van de cursus 

kunt gebruiken, inclusief de YBS Toolkit. De bestanden kunnen worden bewerkt om aan de 

behoeften van uw organisatie en uw doelgroep te voldoen. 

 

De PowerPoint-slidenummers komen overeen met de pagina's in het werkboek, waardoor het 

gemakkelijk is om te navigeren en leerlingen naar relevante pagina's te leiden. Het werkboek 

kan worden bewerkt tot een kort document, worden opgesplitst in afzonderlijke hand-outs of 

worden omgezet in e-learning modules en video, afhankelijk van de voorkeuren van de trainer.  

 

De cursus omvat een verscheidenheid aan team- en individuele activiteiten - deze kunnen 

worden bewerkt en aangepast aan de voorkeuren van de trainer en (de grootte van) de 

doelgroep.  
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Dia 1: Cursus Titel Dia 

 

 

 

Verwelkom de leerlingen en stel jezelf voor.  

Deze cursus heeft als doel de deelnemers kennis te laten maken met het Your Business Success 

planning systeem en het werkboek. Tijdens de cursus vullen de deelnemers een reeks werkbladen in die 

hen in staat stellen om hun bedrijfsideeën en bedrijfsplannen te ontwikkelen die klaar zijn om in het YBS-

platform te worden ingevoerd. De cursus is zeer praktisch en interactief opgezet.  

 

Dia 2: Uw Trainers 

 

 

 

Stel de trainers voor - eventueel met vermelding van de kwalificaties, de ervaring en de referenties van 

de trainer(s) voor het uitvoeren van de cursus. 
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Dia 3: De resultaten van vandaag 

 

 

 

Leg de resultaten van de cursus en het tijdschema voor de cursus uit (dit zal moeten worden aangepast 

aan de door u gekozen methode). 

 

Dia 4: Achtergrond van het project 

 

 

 

De achtergrond en het doel van Erasmus+-projecten introduceren: een nieuw digitaal 

bedrijfsplanningssysteem voor kleine ondernemingen om hun groei en ontwikkeling te ondersteunen. 
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Dia 5: Het belang van planning 

 

 

 

Verwijzend naar de quote in de slide, leg uit dat het planningsproces even belangrijk, zo niet belangrijker 

is dan het businessplan zelf. Bedrijfsplanning is een continu proces en geen eenmalige activiteit die 

resulteert in een plan dat op een plank ligt. Een effectieve bedrijfsplanning houdt ook in dat de voortgang 

van het plan wordt bewaakt en dat het plan wordt geactualiseerd. De YBS digitale tool is ontworpen om 

dit zo gemakkelijk mogelijk te maken voor (startende) bedrijven of student-bedrijven. 

 

Dia 6: Doelstellingen en resultaten van 

de cursus 

 

 

 

Bespreek de doelstellingen en resultaten van de cursus die kunnen worden aangepast aan uw 

leveringsmethodologie en de behoeften van uw deelnemers. Zie de volgende dia om de inhoud van de 

cursus uit te leggen.   
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Dia 7: Leerresultaten van de cursus 

 

 

 

Leg uit dat de deelnemers aan het einde van de cursus een dynamisch, boeiend en inspirerend 

businessplan zullen hebben en begrijpen hoe ze zo'n plan kunnen opstellen en hoe ze het kunnen 

presenteren met behulp van de nieuwe digitale YBS-planningstool.  

 

Dia 8: Het plan op één pagina 

 

 

 

Leg uit dat een van de concepten die in de digitale YBS-bedrijfsplanningstool is ingebed, het business 

plan op 1 pagina is. Het één pagina tellende businessplan wordt ondersteund door een gedetailleerde 

planning op de achtergrond die de missie en visie van uw bedrijf, de strategie, de marktanalyse, de 

doelstellingen en de plannen omvat. Eenmaal voorbereid kan het plan worden gebruikt om mensen in uw 

bedrijf te inspireren, als een gids of een routekaart die laat zien hoe u uw bedrijfsdoelstellingen zult 

bereiken, een document dat u kunt delen met anderen, zoals investeerders en werknemers - het zal u 

ook helpen om mogelijkheden te verkennen die u in staat stellen om er gebruik van te maken. 
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Dia 9: De kracht van visualisaties 

 

 

 

Kleinere ondernemers beweren vaak dat ze geen schriftelijk bedrijfsplan nodig hebben omdat ze weten 

wat ze doen. Ze zeggen soms dat hun bedrijf anders is dan dat van andere bedrijven of dat het een 

eenvoudig bedrijf is en dat er geen bedrijfsplan voor nodig is. Onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven 

met een duidelijk, inspirerend en voortdurend geactualiseerd businessplan beter presteren dan bedrijven 

zonder een dergelijk plan. 

 

Het proces van het opstellen van een businessplan helpt ondernemers om nieuwe inzichten te krijgen in 

hun bedrijfsconcept en om nieuwe kansen en strategieën te identificeren om het bedrijf te ontwikkelen en 

te laten groeien. Tijdens deze cursus wordt u aangemoedigd om uw ideeën voor uw bedrijf te verkennen 

en vast te leggen aan de hand van een reeks werkbladen. Schrijf je ideeën en antwoorden op, maar 

overweeg ook om ze vast te leggen met behulp van foto's - ook al ben je niet zo goed in tekenen. Het is 

ook aan te raden om snel, indien mogelijk, samen te werken met andere mensen, omdat dit je creatieve 

denkwijze zal vergroten. Creatief denken is net zo belangrijk in de bedrijfsplanning als analytisch en 

logisch zijn - de beste bedrijfsplannen zijn gebaseerd op creativiteit en logica.  

 

Gebruik deze dia om de kracht van de foto's te demonstreren. Vraag de deelnemers welke emoties, 

boodschappen en ideeën worden opgeroepen door een rode vlag en een gele driehoek. Leg uit dat ze bij 

het opstellen van hun bedrijfsplannen gebruik kunnen maken van beelden of op zijn minst metaforen om 

hun plannen te communiceren en mensen te inspireren. 
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Dia 10: Visie en Missie 

 

 

 
Herinner de deelnemers aan de structuur van het Business Plan op één pagina dat is opgenomen in het 

YBS digitale bedrijfsplanningssysteem. Leg uit dat bedrijven van alle soorten en maten gebruik maken 

van missies en visies die worden ondersteund door gedetailleerde plannen om de bedrijfsdoelstellingen 

te realiseren. 

 

Dia 11: Visie en Missie 

 

 

 

 
Vraag aan de hand van dit bekende bedrijf of de deelnemers de visie en missie kunnen rijmen met IKEA. 

Vraag hen hoe IKEA visie en missie heeft gebruikt om hun bedrijf te ontwerpen en te ontwikkelen. Vraag 

of de deelnemers kunnen zien hoe IKEA hun missie en visie weerspiegelt in de manier waarop ze hun 

klantervaring en producten hebben ontworpen. Een sterke, goed geformuleerde mission statement 

communiceert waar het bedrijf over gaat en biedt een kader voor de ontwikkeling van de doelstellingen, 

strategieën en plannen van de organisatie. 
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Dia 12: Visie in het bedrijfsleven 

 

 

 

Nodig de deelnemers uit om hun visie op hun bedrijf te delen en uit te leggen. Bespreek hun ideeën met 

behulp van deze ijsbreker. Wees op dit punt positief en bemoedigend in plaats van kritisch. 

 

Dia 13: Uw visie  

 

 

 

Het doel van deze dia is de deelnemers te stimuleren om creatiever te zijn in de manier waarop ze 

denken over hun bedrijf en dit visualiseren. Als deelnemers om een eenvoudig beeld te tekenen (het 

hoeft niet perfect te zijn) om hun bedrijf te vertegenwoordigen. De beelden moeten symbolisch, creatief 

en hopelijk ook inspirerend zijn. Nodig elke deelnemer uit om aan een ander uit te leggen wat zijn of haar 

foto voorstelt en hoe deze zich verhoudt tot zijn of haar bedrijf. 
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Dia 14: Visie op het bedrijf dat u wilt  

 

 
Als u de deelnemers nog geen exemplaar van het YBS-werkboek of individuele werkbladen heeft 
gegeven, deel ze dan nu uit. Leg uit dat zij de werkbladen zullen gebruiken om hun ideeën, plannen en 
strategieën voor hun bedrijf te ontwikkelen. Het doel van werkblad 1 is om hen te helpen om op een meer 
expansieve en creatieve manier na te denken over hun visie op hun bedrijf.  
 
Deelnemers kunnen deze activiteit nu of later afronden. Als ze het nu hebben ingevuld, nodig je ze uit om 
hun antwoorden met een partner te delen of nodig je één of twee deelnemers uit om hun antwoorden met 
de hele groep te delen. 
 

Dia 15: Wat je wel en niet wilt... 

 

 

 
Werkblad 2 is bedoeld om de deelnemers te helpen zich een idee te vormen van het soort bedrijf dat ze 
willen. Stimuleer de deelnemers om dit werkblad snel in te vullen, omdat dit het creatieve denken zal 
stimuleren. Leg uit dat ze hun bedrijf gaan bekijken vanuit het perspectief van hun producten en diensten, 
waarbij ze aangeven wie hun klanten zijn en ten slotte de bedrijfsomgeving. 
 
Deelnemers kunnen deze activiteit nu of later afronden. Als ze het nu hebben ingevuld, nodig je ze uit om 
hun antwoorden met een partner te delen of nodig je één of twee deelnemers uit om hun antwoorden met 
de hele groep te delen. 
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Dia 16: Voorbeeld van een 

visieverklaring 

 

 

 
Gebruik deze slide om de deelnemers een voorbeeld van een visie te laten zien. Nodig hen uit om er 
commentaar op te geven en te overwegen of het creatief, inspirerend en informatief is. Geeft het de 
ambities en doelstellingen van het bedrijf weer en verwijst het naar klanten? 
 

Dia 17: Wat is je missie? 

 

 

 

Leg uit dat het opstellen van een echt inspirerende en creatieve visie een aantal stappen met zich 

meebrengt en tijd kost. Werkblad 3 (Beschrijf je Visie), laat een driestappenaanpak zien die begint met 

een zeer gestructureerde set van woorden die gebruikt kan worden om de visie te verfijnen en te 

ontwikkelen tot een meer creatieve, dynamische en inspirerende stelling. 

 

Nodig de deelnemers uit om het werkblad in te vullen. Deelnemers kunnen deze activiteit nu of later 
afronden. Als ze het nu hebben ingevuld, nodig je ze uit om hun antwoorden met een partner te delen of 
nodig je één of twee deelnemers uit om hun antwoorden met de hele groep te delen. 
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Dia 18: Het verder ontwikkelen van uw 

missie  

 

 

De volgende stap is het werken aan de missie van het bedrijf. De missie beschrijft het doel waarvoor het 

bedrijf bestaat. Geweldige mission statements zijn kort en gedenkwaardig. Ze communiceren in een paar 

woorden de focus van het bedrijf op wat het aan klanten levert. Missies gaan ook over toezeggingen en 

beloftes. Ze gaan over het beantwoorden van vragen als: wat is uw bedrijf van plan te leveren aan uw 

klanten? Een sterk mission statement zal de passie en betrokkenheid van de eigenaar weerspiegelen. 

 

Nodig de deelnemers uit om werkblad 4 te gebruiken om ideeën over hun producten vast te leggen, wat 

hen onderscheidt van de concurrenten, de waarde die hun product aan de klanten biedt, de waarden en 

overtuigingen die het bedrijf vormen en aansturen en hoe deze waarden worden gecommuniceerd en 

gedeeld met de klanten. Deelnemers kunnen deze activiteit nu of later afronden. Als ze het nu hebben 

ingevuld, nodig je ze uit om hun antwoorden met een ander te delen of nodig je één of twee deelnemers 

uit om hun antwoorden met de hele groep te delen. 

 

 

Dia 19: Optionele oefening 

 

 

 

Optionele activiteit: Deze activiteit kan de deelnemers helpen om hun missie verder te ontwikkelen en 
houdt in dat ze geïnterviewd worden door een andere deelnemer of de trainer/docent die hen kan helpen 
om hun ideeën verder uit te diepen.   
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Dia 20: Wat denk je? 

 

 

Nodig de deelnemers uit om commentaar te geven op dit voorbeeld van een missie. Denken ze dat het 

inspirerend en duidelijk is of stellen ze verbeteringen voor? 

Dia 21: Het opstellen van uw missie 

 

 

Nodig de deelnemers uit om werkblad 6 te gebruiken om uit te leggen dat het proces om tot de definitieve 

versie van de mission statement te komen, net als bij de visie, een iteratief proces is en enige tijd in 

beslag zal nemen. 

 

Deelnemers kunnen deze activiteit nu of later afronden. Als ze het nu hebben ingevuld, nodig je ze uit om 

hun antwoorden met een partner te delen of nodig je één of twee deelnemers uit om hun antwoorden met 

de hele groep te delen. 
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Dia 22: Bepaling van uw strategie 

 

 

Strategieën bepalen de richting, de filosofie en de methodologie om een bedrijf op te bouwen en te laten 

groeien. Strategieën stellen richtlijnen en grenzen vast en bieden een kader waarbinnen belangrijke 

zakelijke beslissingen kunnen worden genomen. Een duidelijke strategische verklaring of verklaringen die 

niet in staat zijn om het bedrijf op koers te houden en die gericht zijn op het bereiken van de missie, visie 

en doelstellingen van het bedrijf. Sterke strategie-formuleringen kunnen breed zijn en tegelijkertijd helpen 

om een focus te creëren op wat belangrijk is. Ze hebben ook betrekking op interne en externe invloeden 

en gevolgen voor een bedrijf. Externe invloeden zullen onder meer kansen en bedreigingen voor het 

bedrijf inhouden. De interne strategieën zullen zich richten op de interne sterke en zwakke punten binnen 

het bedrijf. Werkbladen 7- 12 zullen de deelnemers in staat stellen om sterke strategieverklaringen voor 

hun bedrijven te ontwikkelen. 

 

Optioneel: Presenteer en bespreek de vier generieke strategieën van Porter die bedrijven kunnen 

toepassen (zie pagina 13 van het Werkboek).  

 

Dia 23: De waarde van 

strategiedocumenten 
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Leg uit dat strategieën het kader vormen voor de acties die het bedrijf zal ondernemen om zijn missie, 

visie en doelstellingen te bereiken. Idealiter blijven de strategieën enkele jaren onveranderd, omdat ze als 

kompas voor het bedrijf fungeren. 

Dia 24: Belangrijkste onderdelen van 

uw strategie 

 

 

 

 

De eerste stap is om te beslissen welke strategieën het meest geschikt en relevant zijn voor uw bedrijf. 

Het uitgangspunt voor het identificeren van uw strategieën is het focussen op wat cruciaal is voor de 

groei en ontwikkeling van uw bedrijf. Nodig deelnemers uit om werkblad 7 (Belangrijke onderdelen van 

uw bedrijf) in te vullen. Dit werkblad zal de deelnemers helpen om de kritische aspecten van hun bedrijf te 

identificeren die in hun strategie moeten worden weerspiegeld en die door middel van hun doelstellingen 

moeten worden ontwikkeld. 

 

Deelnemers kunnen deze activiteit nu of later afronden. Als ze het nu hebben ingevuld, nodig je ze uit om 

hun antwoorden met een partner te delen of nodig je één of twee deelnemers uit om hun antwoorden met 

de hele groep te delen. 

 

Dia 25: SWOT-analyse 

 

 

Werkblad 8 (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) is bedoeld om de deelnemers in staat te stellen 

te kijken naar potentiële problemen en onderwerpen die zowel intern als extern van invloed kunnen zijn 
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op hun bedrijf. Interne kwesties worden erkend als sterke en zwakke punten en externe kwesties worden 

geïdentificeerd als kansen en bedreigingen.  

 

Deelnemers kunnen deze activiteit nu of later afronden. Als ze het nu hebben ingevuld, nodig je ze uit om 

hun antwoorden met een partner te delen of nodig je één of twee deelnemers uit om hun antwoorden met 

de hele groep te delen. 

 

Dia 26: Inzicht in klanten 

 

 

 

Werkblad 9 (het bereiken van uw klanten) richt zich op de klanten van een bedrijf. Het doel van de 

oefening is de deelnemers in staat te stellen te denken dat hun klanten, de redenen die ze van hen kopen 

en hoe ze hun diensten kunnen promoten en verkopen aan hun top drie van klantencategorieën of -types. 

 

Dia 27: Kritische kwesties identificeren 

 

 

Nodig de deelnemers uit om na te denken over wat in het algemeen goed werkt in hun bedrijf en hoe ze 

de prestaties kunnen verbeteren of de onderliggende prestatieproblemen kunnen oplossen. Gebruik dit 

als een algemene discussiebijeenkomst voordat u naar werkblad 10 gaat. 
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Dia 28: Kritische kwesties 

onderzoeken 

 

 

 

Werkblad 10 (waarin kritieke punten worden onderzocht) is bedoeld om de deelnemers te helpen de 

factoren in overweging te nemen die de groei, winstgevendheid en effectiviteit van hun bedrijf beperken. 

Het doel van het werkblad is een onderscheid te maken tussen de symptomen en de onderliggende 

oorzaken van de blokkades, zodat nieuwe strategieën en ideeën kunnen worden ontwikkeld. 

 

Dia 29: Succes en beperkende 

factoren 

 

 

 

Werkblad 11 (van hier naar daar!) Bestaat uit twee delen. Het eerste deel is bedoeld om de deelnemers 

aan te moedigen na te denken over het succes van de onderneming in het verleden en eventuele 

factoren die het succes van de onderneming beperken. Het tweede deel helpt de visie en de missie van 

de organisatie tot leven te brengen door te kijken naar toekomstige succesfactoren en potentiële 

beperkende factoren. 
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Dia 30: Opstellen van strategische 

verklaringen 

 

 

Strategieën moeten ook duidelijk specifiek en beknopt zijn, net als de visie en de missieverklaringen. 

Bespreek de volgende voorbeeld strategieën.  

 

Voorbeeld 1:  

"Het bedrijf positioneren voor strategische acquisitie in 2022 door het bouwen van merken, 

identiteit, het managementteam en de winstgevendheid". 

Deze verklaring geeft de richting aan van het bedrijf met de BIG PICTURE en een exit strategie. 

 

Voorbeeld 2:  

"We zullen de beste medewerkers in dienst nemen en omdat we ze nodig hebben, behouden door 

een hoge mate van arbeidstevredenheid en aandelenparticipatie in ons bedrijf". 

 

Dit is een human resource strategie die een boodschap uitstraalt dat het bedrijf uitstekende mensen 

nodig heeft en een ondersteunende en lonende werkgever zal zijn. 

 

Voorbeeld 3:  

 

"We zullen ons richten op de levering van cloud-gebaseerde trainingsoplossingen gericht op 

senior managers binnen blue-chip bedrijven met verantwoordelijkheid voor het beheer van een 

wereldwijd personeelsbestand". 

 

Deze strategie beschrijft niet alleen het profiel van de beoogde klanten, maar ook de service die zal 

worden verleend en de technologie die zal worden gebruikt om deze te leveren. 

 

Deelnemers kunnen deze activiteit nu of later afronden. Als ze het nu hebben ingevuld, nodig je ze uit om 

hun antwoorden met een partner te delen of nodig je één of twee deelnemers uit om hun antwoorden met 

de hele groep te delen. 
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Dia 31: Doelstellingen instellen 

 

 

Doelstellingen helpen om duidelijk te maken wat uw bedrijf probeert te bereiken in specifieke en 

meetbare termen. Wil een doelstelling effectief zijn, dan moet het een welomschreven doelstelling zijn 

met meetbare elementen die meetbaar zijn. Terwijl een bedrijfsvisie expansief en idealistisch is, zijn de 

doelstellingen ontworpen om zich te richten op de middelen en acties die nodig zijn om de zakelijke 

doelen en doelstellingen te bereiken. Het doel van een reeks goed gedefinieerde doelstellingen is om 

zinvolle actie te kunnen ondernemen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken en haar 

missie te realiseren. Door de prestaties van mensen te koppelen aan de doelstellingen en dus aan de 

missie en visie van het bedrijf, kunt u ervoor zorgen dat iedereen 'op één lijn zit' en werkt aan dezelfde 

resultaten op lange termijn, namelijk Your Business Success! 

 

Dia 32: Doelstellingen geven Focus 

 

 

Hoewel er geen minimum- of maximumaantal doelstellingen voor een organisatie kunnen worden 

vastgesteld, zijn de meeste kleine bedrijven slechts in staat om een maximum van 8 tot 10 doelstellingen 

te beheren en te verwezenlijken. YBS beveelt aan om ten minste één doelstelling te hebben met 

betrekking tot de verkoopopbrengst van het bedrijf, één met betrekking tot de winstgevendheid, 2-3 met 

betrekking tot marketing en mogelijk 4-5 met betrekking tot de activiteiten of andere aspecten van het 

bedrijf. 
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Bespreek met de deelnemers voorbeelden van doelstellingen door te verwijzen naar pagina 20 van het 

YBS-werkboek. Leg uit dat doelstellingen, net als de visie en de missie, essentieel zijn binnen elk bedrijf, 

omdat ze richting en begeleiding bieden aan de medewerkers van het bedrijf. 

 

Dia 33: Belangrijkste doelstellingen  

 

 

Werkblad 13 (Identificeren van uw doelstellingen) is bedoeld om de deelnemers te helpen bij het bepalen 

van de doelstellingen die zij moeten vaststellen. Het is belangrijk dat deelnemers verwijzen naar eerdere 

activiteiten zoals werkblad 7.  

 

 

Dia 34: De waarde van de 

doelstellingen 

 

 

 

Doelstellingen zijn een belangrijk instrument om verantwoording af te leggen, te delegeren en het hele 

bedrijf in staat te stellen zich te blijven richten op zijn langetermijndoelstellingen. Werkblad 14 

(ontwikkeling van uw doelstellingen) is bedoeld om de deelnemers te helpen bij het uitwerken en in detail 

onderzoeken van elke potentiële doelstelling in termen van de financiële impact ervan op het bedrijf en 

wat er precies zal gebeuren en wanneer. Idealiter zou elke doelstelling SMART moeten zijn (leg het uit 

indien nodig). 
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Dia 35: Verfijning van uw 

doelstellingen 

 

 

 

Werkblad 15 (opstellen van uw doelstellingen) is bedoeld om de deelnemers te helpen hun doelstellingen 

te verfijnen tot een beknopt formaat. Elke doelstelling moet een duidelijke link hebben met de missie en 

visie van de organisatie en moet in overeenstemming zijn met de strategieën het bedrijf. 

 

 

Dia 36: Plannen en projecten 

 

 

 

Plannen zijn de specifieke acties die een bedrijf moet uitvoeren om zijn doelstellingen te bereiken. In 

kleine bedrijven is het nuttig als elk plan of miniproject betrekking heeft op een specifieke doelstelling. Bij 

het opstellen van plannen is het belangrijk om rekening te houden met de benodigde tijd en middelen 

voor elk plan of project.  
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Dia 37: Van Plannen naar Realiteit 

 

 

 

Het succes van een onderneming is grotendeels afhankelijk van de zorg waarmee zij haar plannen heeft 

ontwikkeld, de effectiviteit waarmee zij deze uitvoert, rekening houdend met de beperkingen in tijd en 

budget, en de mate waarin zij de plannen controleert en aanpast, rekening houdend met de prestaties en 

de voortgang. 

 

Dia 38: Ontwikkeling van plannen en 

projecten 

 

 

 

Werkblad 16 (Ontwikkeling van plannen en projecten) biedt een nuttig sjabloon om de deelnemers te 

helpen bij het plannen van de structuur en het schetsen van hun plannen en miniprojecten die 

rechtstreeks verband houden met een van de hoofddoelstellingen van het bedrijf. Er kan meer dan één 

project zijn voor elke doelstelling en deze kunnen worden gedelegeerd aan een of meer medewerkers 

binnen het bedrijf. 

 

Deelnemers kunnen deze activiteit nu of later afronden. Als ze het nu hebben ingevuld, nodig je ze uit om 

hun antwoorden met een partner te delen of nodig je één of twee deelnemers uit om hun antwoorden met 

de hele groep te delen. 
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Dia 39: Breng alles samen 

 

 

Werkblad 17 (dat alles samenbrengt) is een eenvoudig hulpmiddel om ervoor te zorgen dat de 

deelnemers het doel hebben overwogen in relatie tot wie er verantwoordelijk zal zijn voor het leveren van 

het werk en het tijdschema waarin het zal worden voltooid. Het hebben van een lijst van plannen en 

projecten op deze manier is nuttig als het gaat om het beheer en de controle van de voortgang van elk 

van de projecten, vooral als ze zijn gedelegeerd aan andere mensen binnen het bedrijf.  

 

 

Dia 40: Uw bedrijfssuccesplan op één 

pagina 

 

 

 

De cursus heeft de eerste vijf fasen in de ontwikkeling van Your Business Success Business Plan op 1 

pagina behandeld. Het is duidelijk dat er meer detail achter het Single Page Plan zit in de vorm van 

gedetailleerde plannen, doelstellingen en uw missie en visie. Het volgende deel van de cursus is gericht 

op hoe u de digitale bedrijfsplanningstool - Your Business Success - kunt inzetten. 
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Dia 41: 

 

 

Uw single page business plan bestaat uit vijf onderdelen: visie, missie, strategie statements, 

doelstellingen en een lijst van de plannen die nodig zijn om het business plan op te leveren. 

 

Verder ontwikkelen zodra het platform beschikbaar is 

 

Dia 42: 

 

Verder ontwikkelen zodra het platform beschikbaar is 
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Dia 43: 

 

 

 

Verder ontwikkelen zodra het platform beschikbaar is 

 

Dia 44: 

 

 

Verder ontwikkelen zodra het platform beschikbaar is 
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Dia 45: 

 

 


