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Welkom bij uw zakelijk succes 

Je hebt een zakelijk idee. U heeft besloten om een bedrijf te starten of bent al begonnen met uw bedrijf en 

wilt het ontwikkelen en laten groeien. Het Your Business Success programma zal u helpen om succes in uw 

plannen in te bouwen door u te helpen uw ideeën, plannen en acties vast te leggen, te analyseren en te 

verbeteren.  

Er is veel meer aan een succesvol bedrijf dan alleen een goed idee. U moet nadenken over dingen om uw 

kansen op succes te maximaliseren, zoals dat u de juiste persoon bent om het bedrijf te runnen en dat uw 

klanten uw product of dienst leuk zullen vinden? 

Het Your Business Success business planningsproces zal u helpen om een idee om te zetten in een 

duurzame, toekomstgerichte onderneming. U zult alle onderdelen van uw bedrijf moeten doordenken om te 

plannen hoe alles zal werken. Het zal tijd en inzet van uw kant vergen, maar als u nu wat hard werkt en tijd 

investeert, zult u daar later de vruchten van plukken! 

Het doel van Your Business Success is niet om u in staat te stellen het perfecte plan te schrijven, maar om 

een eenvoudig, praktisch plan te hebben dat in kaart brengt wat u wilt bereiken en hoe u dat gaat bereiken. 

De waarde van een businessplan zit niet in het plan zelf, maar in het proces van het opstellen ervan, het 

herzien ervan en het actualiseren ervan.  

Stop met het denken over uw bedrijfsplan en begin met het denken over uw bedrijfsplanningsproces en 

vergeet niet dat een 'okay plan' beter is dan geen plan of wachten om het ongrijpbare 'perfecte plan' te 

produceren.  

Zeven Mythes over bedrijfsplannen 

Voordat u verder gaat, bekijk deze zeven mythes over bedrijfsplannen die moeten worden weggenomen: 

MYTH #1: Mijn bedrijf is klein en heeft geen 

businessplan nodig. 

 Bedrijfsplannen zijn essentieel voor grote en kleine 

bedrijven. 

MYTH #2: Ik heb geen behoefte aan een 

businessplan omdat ik weet waar ik naartoe ga 

en wat ik moet doen. 

 Geweldig, maar het proces van het opstellen van een 

businessplan helpt om alternatieve ideeën, strategieën 

en ideeën aan het licht te brengen. 
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MYTH #3: Ik heb geen tijd om mijn plan te 

schrijven, dus ik zal een consultant inschakelen 

om het te schrijven. 

 Om zich te kunnen inzetten voor het plan, moet het 

worden geschreven door de mensen die 

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan. 

MYTH #4: Eens geschreven verzamelen de 

meeste bedrijfsplannen gewoon stof op een 

plank. 

 Een goed businessplan is een live, werkend plan dat 

voortdurend wordt herzien en geactualiseerd.  

MYTH #5: Een goed businessplan moet lang en 

gedetailleerd zijn. 

 Zeker, een goed businessplan heeft details nodig, 

maar dat betekent niet dat het lang hoeft te duren. 

MYTH #6: Mijn bedrijf is anders dan andere 

bedrijven en heeft geen businessplan nodig.  

 Alle bedrijven zijn hetzelfde in die zin dat ze de 

prestaties moeten plannen en beoordelen als ze willen 

bloeien en groeien. 

MYTH #7: Het belangrijkste doel van een 

businessplan is het veiligstellen van de 

financiering. 

 Ja, een bedrijfsplan wordt gebruikt om de financiering 

veilig te stellen, maar het belangrijkste doel ervan is 

om het bedrijf en de mensen die erin werken richting 

te geven aan wat er moet worden bereikt. 
 

Om u te helpen uw zakelijk succes te ontwikkelen, bevat dit werkboek een aantal werkbladen om u te 

helpen nadenken over uw plannen en ideeën en om uw zakelijk succes op te stellen. Hoewel het werkboek 

op zichzelf kan worden gebruikt als een hulpmiddel voor bedrijfsplanning, is het ontworpen om te worden 

gebruikt met de applicatie Your Business Success.  

Om het meeste uit dit werkboek te halen, vult u de werkbladen in de volgorde in waarin ze verschijnen. In 

plaats van te proberen de perfecte lijst van ideeën of verklaringen of plannen te schrijven, schrijf je in eerste 

instantie gewoon je ideeën zo snel mogelijk op. Bedrijfsplanning is zowel een creatief als een analytisch 

proces.  

Het doel van Your Business Success is om u te helpen de essentie, de geest en de passie van uw bedrijfsidee 

vast te leggen in plaats van het produceren van een gedetailleerde set spreadsheets met financiële plannen. 

Natuurlijk gaan de twee samen, maar niemand is ooit opgewonden over alleen de cijfers - behalve misschien 

een accountant of een financiële belegger! Voor de meeste kleine bedrijven is wat nodig is voor Your 

Business Success een eenvoudig, duidelijk en praktisch plan met een sterke visie en een duidelijke route om 

GREAT IDEA om te zetten in REALTY. 

Geniet van elk moment van uw zakelijk succes!  
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Het ontwikkelen van uw visie, missie en waarden 

Een bedrijfsvisie richt zich op morgen en op wat de organisatie uiteindelijk wil worden. Een mission statement 

richt zich op vandaag en op wat een organisatie doet om dit te bereiken. Beide zijn van vitaal belang bij het 

sturen van doelen. Waarden  

Visieverklaringen 

Een visieverklaring dient als ankerpunt voor elke organisatie. Naast het uitdrukken van uw ambities en 

dromen voor uw bedrijf, biedt het ook het kader voor alle strategische planning. Uiteindelijk geeft het 

antwoord op de vraag: "Waar willen we heen?" 

 

In een visieverklaring wordt beschreven waar het bedrijf naartoe wil bij het realiseren van zijn missie. Deze 

verklaring onthult de "waar" van een bedrijf -- maar niet alleen waar het bedrijf wil zijn. In plaats daarvan 

beschrijft een visieverklaring waar het bedrijf een gemeenschap, of de wereld, wil hebben als gevolg van de 

diensten van het bedrijf. Hier is een voorbeeld: 

 

 

Een wereld zonder Alzheimer 

Missieverklaringen 
 

Een mission statement is in zekere zin een actiegerichte visie die het doel van het bedrijf aan zijn klanten en 

gebruikers kenbaar maakt. Vaak zal het een algemene beschrijving van de organisatie, de functie en de 

doelstellingen bevatten. Uiteindelijk is een mission statement bedoeld om het "wat", het "wie" en het 

"waarom" van een bedrijf te verduidelijken. Het is de routekaart voor de visie van het bedrijf. Hier is een 

voorbeeld: 

 

 

Onze missie is om het landschap van dementie voor altijd te transformeren. 

Tot de dag dat we een remedie vinden, zullen we ernaar streven een 

samenleving te creëren waarin mensen die lijden aan dementie worden 
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ondersteund en geaccepteerd, in staat zijn om in hun gemeenschap te leven 

zonder angst of vooroordelen. 
 

 



  

7 

    

Waarden 
 

Waarden ondersteunen de visie, de missie en geven vorm aan uw bedrijfscultuur. Waarden zijn je principes 

en kernovertuigingen. Hier is een voorbeeld: 

 

 

We begrijpen het: we zijn betrouwbare deskundigen, geïnformeerd en 
geïnspireerd door mensen die getroffen zijn door dementie. 

We zijn verenigd: samen bereiken we meer 

We zullen het doen: we eisen en leveren blijvende verandering. 

 

Hier is een voorbeeld van een bekende retailer. Als je ooit een IKEA woonwarenhuis hebt bezocht, kun je je 

dan inleven in de visie, missie en waarden van het IKEA woonwarenhuis?  

 

Het vision-gedeelte van Your Business Success Single-Page Plan is belangrijk omdat het de plaats is waar u uw 

bedrijf beschrijft zoals u het ziet. Vaak zal een grote visie leuk zijn, het denken stimuleren en zowel een beeld 

als emoties oproepen. Wees bij het opstellen van uw visie DENKENDE GROOT, wees 'wild optimistisch'.  

In het missiegedeelte van uw éénpaginaplan wordt het doel beschreven waarvoor uw producten of diensten 

of uw bedrijf bestaan. Meestal gaan ze in op de vraag: 'Waarom kopen onze klanten onze producten en 

diensten? ’ 

Om u te helpen bij het opstellen van uw visie, missie en bedrijfswaarden gebruikt u Worksheets 1 - 6. 

Bovenste tip: Werk elk werkblad snel door, wees creatief en deel uw ideeën indien mogelijk met 

anderen, vooral met mensen binnen uw bedrijf - beter nog, waarom zou u hen niet bij het proces 

betrekken? 
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Werkblad 1: Ontwikkelen van uw visie 

Noteer snel sleutelwoorden of korte zinnen als antwoord op deze vragen. Wees spontaan en creatief in 

plaats van langzaam en bedachtzaam! 

WAT?  

 Producten en diensten? 

 Bedrijfsimago en specialismen? 

 De rol van de eigenaar? (hands-on of 

management) 

  

WAAR? 

 Lokaal, regionaal, inheems, globaal? 

 Klanten (soorten en locaties? 

 Zakelijke functies? (verkoop, marketing, 

bedrijfsvoering) 

 

WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE? 

 Klanten (wie zijn ze?) 

 Partnerschappen en allicanties? 

 Gespecialiseerde adviseurs (bedrijfscoach, 

websiteontwerpers, accountant)? 

 

WANNEER? 

 Tijdschema voor de uitvoering van uw plannen? 

 Wanneer worden de systemen geselecteerd en 

klaar? 

 Wat zijn de belangrijkste data? 

 

WAAROM? 

 Reden voor het plan? 

 Waarom zullen klanten kopen? 

 Waarom zou/moet iemand anders in het bedrijf 
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investeren? 

HOE? 

 Hoe gaat u uw plan financieren? 

 Hoe zou u uw bedrijfscultuur omschrijven? 

 Hoe ga je mensen in dienst nemen? 

 

Werkblad 2: Wat je wel en niet wilt 

Deze activiteit kan worden afgerond met iemand die als interviewer optreedt. Het zal je helpen om je een 

voorstelling te maken van het type bedrijf dat je wilt zijn en niet wilt zijn. Mogelijk vindt u het antwoord op de 

vragen aan de rechterkant eaiser en vervolgens antwoord op de vragen aan de linkerkant.  

Beschrijf drie kenmerken van uw product 

en/of diensten. 

 

  

Wat is uw product 

of dienst? 

Beschrijf drie dingen die uw product en/of 

dienst NIET zal doen. 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijf drie kenmerken van uw BESTE 

huidige of potentiële klanten. 

 

Wie zijn uw 

klanten? 

Beschrijf drie kenmerken van klanten die 

u beter NIET kunt bedienen. 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijf drie kenmerken van succesvolle Wat is uw Beschrijf drie kenmerken van bedrijven 
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bedrijven die u bewondert en die u wilt 

navolgen. 

bedrijfsomgeving? die u NIET wilt evenaren. 

 

 

 

 

 

 

 

Werkblad 3: Schrijven van uw visieverklaring 

Deze activiteit is bedoeld om u te helpen bij het schrijven van uw visie. Blijf het herzien totdat je zeker weet 

dat het je visie vastlegt.  

Stap 1: Om te beginnen vult u de blanco's in voor een algemene visieverklaring (ontwerp 1).  

Binnen de komende ……………jaren zal ik groeien <insert bedrijfsnaam> . tot……………………………………… een 

succesvolle <insert lokaal/regionaal/nationaal/globaal> <insert type………………… of beschrijving van uw bedrijf 

dat <insert………………………… producten en/of diensten ... tot <insert………………………………………………………… 

beschrijving van uw klant .     

 

Stap 2: Herschrijf uw visie met uw eigen woorden om het meer als uw visie te laten voelen. 

Binnen de komende ……………jaren zal ik groeien <insert bedrijfsnaam> . tot……………………………………… een 

succesvolle <insert lokaal/regionaal/nationaal/globaal> <insert type………………… of beschrijving van uw bedrijf 

dat <insert………………………… producten en/of diensten ... tot <insert………………………………………………………… 

beschrijving van uw klant .     
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Stap 3: Schrijf tot slot een leuke, gepassioneerde, enorm optimistische visie die je inspireert. 

 

Werkblad 4: Ontwikkeling van uw missie 

Noteer snel sleutelwoorden of korte zinnen als antwoord op deze vragen. Wees spontaan en creatief in 

plaats van langzaam en bedachtzaam! Denk na over wat uw bedrijf succesvol zal maken. 

1. Wat is uw product en/of dienst? 

 

  

2. Wat onderscheidt u van uw concurrenten? 

 

 

 

3. Beschrijf zo gedetailleerd mogelijk dat u het 

karakter van uw ideale klanten bent. 

 

 

4. Waarom zullen klanten uw product en/of dienst 

kopen?  

 

 

5. Welke waarde heeft uw product en/of dienst voor 

uw klanten? 
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6. Welke unieke voordelen biedt uw product en/of 

dienst aan uw klanten? 

 

 

7. Welke waarden en overtuigingen heeft u die uw 

bedrijf vormgeven en stimuleren? 

 

 

8. Hoe kun je deze waarden ontwikkelen en delen 

met klanten? 

 

 

Werkblad 5: Ideeën voor uw missie  

Deze activiteit is bedoeld om te worden voltooid terwijl er wordt gewerkt met iemand die als interviewer 

optreedt. Het zal u helpen om uw creatieve ideeën over uw bedrijf te ontwikkelen voor opname in uw missie.  

Vertel me waarom uw klanten uw 

producten en/of diensten zullen kopen. 

  

 

Herontwerp het antwoord dat door de 

interviewer is vastgelegd 

 

 

 

 

 

Wat doet uw bedrijf om uw klanten te 

voorzien? 

 

 

Herontwerp het antwoord dat door de 

interviewer is vastgelegd 

 

 

 

 

 

Welke 'belofte' doet u aan uw klanten?  Herontwerp het antwoord dat door de 
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interviewer is vastgelegd 

 

 

 

 

 

Waarom bent u gepassioneerd over uw 

bedrijf? 

 Herontwerp het antwoord dat door de 

interviewer is vastgelegd 

 

 

 

 

 

 

 

Werkblad 6: Schrijven van uw missieverklaring 

Deze activiteit is bedoeld om u te helpen bij het schrijven van uw mission statement. Blijf het herzien totdat u 

er zeker van bent dat het een weerspiegeling is van hoe u zich voelt en van uw visie.  

Stap 1: 1e ontwerp  

 

 

Stap 2: 2e ontwerp  
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Stap 3: Definitieve versie  

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling van uw strategie 

Strategieën bepalen de richting van een bedrijf en bieden een kader voor het evalueren van belangrijke 

bedrijfsbeslissingen. Een reeks goed gedefinieerde strategieën helpt bedrijven om gefocust te blijven en op 

koers te blijven. Een sterke strategieverklaring is breed, maar draagt bij aan de focus van het bedrijf en de 

mensen. Strategieverklaringen geven het antwoord op een kritische vraag: Wat maakt dit zakelijk succes in de 

loop van de tijd? 

 

Effectieve strategieverklaringen hebben betrekking op zowel interne als externe factoren die van invloed zijn 

op een bedrijf. Interne factoren hebben typisch betrekking op de sterke en zwakke punten van een bedrijf, 

terwijl externe strategieverklaringen geen rekening houden met kansen en bedreigingen buiten het bedrijf.  
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Hier is een voorbeeld van een set van The Alzheimer's Association die drie kernstrategieën heeft die zijn visie, 

missie en waarden moeten helpen om het landschap van dementie voor altijd te veranderen. 

 

Nieuw akkoord over ondersteuning 

We zullen informatie en ondersteuning bieden aan iedereen die dat nodig heeft, op de manier waarop ze dat 

nodig hebben - door lokale persoonlijke ondersteuning te combineren met telefonisch en online advies om 

mensen te helpen door het doolhof van gezondheids- en sociale zorgdiensten te navigeren. Deze dienst zal 

voor elke persoon beschikbaar zijn vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld, dus niemand mag 

alleen met dementie te maken krijgen. Onze ambitie is om tegen 2022 iedereen vanaf het moment van de 

diagnose te bereiken om hulp te bieden en een universeel toegankelijke ondersteunings- en adviesdienst te 

leveren. 

Nieuw akkoord over de samenleving 

We zullen het gesprek over dementie veranderen. We zullen de rechten van dementie in de mainstream 

brengen en ervoor zorgen dat mensen met dementie als gelijkwaardige leden van de samenleving worden 

behandeld. We zullen de veranderingen op nationaal niveau en in de gemeenschappen veiligstellen, door al 

diegenen die verandering willen bereiken, te motiveren en zich bij hen aan te sluiten in de 

dementiebeweging. In 2022 zullen meer mensen die met dementie leven zeggen dat ze in gemeenschappen 

leven die hen ondersteunen. We zullen het bewustzijn en het begrip van het publiek voor dementie hebben 

vergroot, waardoor er een einde komt aan het stigma dat vandaag de dag aan de aandoening verbonden is. 

Nieuw akkoord over onderzoek 

We zullen de dementie-onderzoeksagenda aansturen - door de onderzoeksgemeenschap samen te voegen 

en de kennis en ervaringen van mensen die lijden aan dementie in het hart te plaatsen. Dit omvat een 

investering van 50 miljoen pond in het eerste speciale Dementia Research Institute in het Verenigd Koninkrijk 

en nog eens 100 miljoen pond in baanbrekend onderzoek over het hele spectrum, waaronder biomedisch 

onderzoek, preventie, ondersteunende technologie en zorgonderzoek. Onze ambitie is om in 2022 onze 

grootste investering ooit te hebben gedaan in dementiepreventie, -zorg en -kuuronderzoek. Dit zal het 

landschap van dementieonderzoek, hier en in het buitenland, transformeren. 

 

 

Een manier om uw totale bedrijfsstategie te ontwikkelen is om te beslissen welke van de volgende vier 

generieke strategieën u zult toepassen om uw bedrijf een concurrentievoordeel te geven:  

 Kostenleiderschapsstrategie 

 Differentiatiestrategie 

 Kostenfocus 

 Differentiatiegerichtheid 

 Bron: Porter M. (1985): Concurrentievoordeel: Het creëren en in stand houden van superieure prestaties. 
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Porter noemde de generieke strategieën 'Cost Leadership' (geen franje), 'Differentiatie' (het creëren van 

uniek gewenste producten en diensten) en 'Focus' (het aanbieden van een gespecialiseerde service in een 

nichemarkt). Porter heeft de Focusstrategie verder onderverdeeld in twee delen: 'Kostenfocus' en 

'Differentiatiefocus'. 

 Kostenleiderschapsstrategie 

De Cost Leadership Strategy is precies dat - het gaat erom de leider te zijn in termen van kosten in uw 

branche of markt. Het is gewoonweg niet goed genoeg om tot de producenten met de laagste kosten te 

behoren, aangezien u zich openstelt voor aanvallen van andere producenten met lage kosten die uw prijzen 

kunnen onderbieden en daardoor uw pogingen om uw marktaandeel te vergroten, blokkeren. 

Het grootste risico bij het nastreven van een Cost Leadership Strategy is dat deze bronnen van 

kostenreductie niet uniek zijn voor u, en dat andere concurrenten uw kostenreductiestrategieën kopiëren. 

Daarom is het belangrijk om voortdurend te zoeken naar manieren om alle kosten te verminderen. 

 De differentiatiestrategie 

Differentiatie houdt in dat u uw producten of diensten anders en aantrekkelijker maakt dan die van uw 

concurrenten. Hoe u dit doet hangt af van de exacte aard van uw branche en van de producten en diensten 

zelf, maar meestal gaat het om functies, functionaliteit, duurzaamheid, ondersteuning en ook het merkimago 

dat uw klanten waarderen. 

 De focusstrategie 

Bedrijven die gebruik maken van Focus Strategies concentreren zich op bepaalde nichemarkten en 

ontwikkelen, door inzicht te krijgen in de dynamiek van die markt en de unieke behoeften van klanten binnen 

die markt, unieke goedkope of goed gespecificeerde producten voor de markt. Omdat ze klanten in hun 

markt uniek goed bedienen, hebben ze de neiging om een sterke merkloyaliteit onder hun klanten op te 

bouwen. Dit maakt hun specifieke marktsegment minder aantrekkelijk voor concurrenten. 

Net als bij brede marktstrategieën is het nog steeds essentieel om te beslissen of u een 

kostenleiderschapsstrategie of een differentiatiestrategie zult nastreven als u eenmaal een 

focusstrategie als hoofdaanpak hebt gekozen. Of u nu een Cost Focus of Differentiatie Focus Strategie 

gebruikt, de sleutel tot het succes van een generieke Focus Strategie is ervoor te zorgen dat u iets extra's 

toevoegt als gevolg van het bedienen van alleen die marktniche. Het is simpelweg niet genoeg om je te 

richten op slechts één marktsegment omdat je organisatie te klein is om een bredere markt te bedienen (als 

je dat wel doet, riskeer je te concurreren met het aanbod van beter toegeruste brede marktondernemingen). 

Porter waarschuwt specifiek tegen het proberen om "uw weddenschappen af te dekken" door meer dan één 

strategie te volgen. Welke generieke strategie u ook kiest, alle volgende beslissingen, systemen en acties 

moeten in overeenstemming zijn met de stragegie. Als u ervoor kiest om te concurreren met de Cost 

Leadership Strategy, dan moet dit tot uiting komen in de manier waarop u uw bedrijf in de markt zet, de 

keuze van benodigdheden en materialen, de systemen die u implementeert, enzovoort.  

Gebruik Worksheets 7 - 14 om de strategie van uw bedrijf te helpen definiëren.   
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Werkblad 7: Belangrijke onderdelen van uw bedrijf 

Een manier om uw onderneming te ontwikkelen is om te beslissen welke van de volgende vier generieke 

strategieën u zult toepassen om uw bedrijf een concurrentievoordeel te geven:  

 Kostenleiderschapsstrategie 

 Differentiatiestrategie 

 Kostenfocus 

 Differentiatiegerichtheid 

 Bron: Porter M. (1985): Concurrentievoordeel: Het creëren en in stand houden van superieure prestaties. 

Welke strategie u ook kiest, het zal van invloed zijn op de manier waarop u uw bedrijf structureert en 

beheert. Bekijk de volgende onderwerpen en identificeer de onderwerpen die volgens u CRITCAL zijn voor de 

groei en ontwikkeling van uw bedrijf - u kunt extra onderwerpen aan de lijst toevoegen als u het gevoel hebt 

dat er iets ontbreekt. 

 

☐ Aanwezigheid op de 

markt 

☐ Uniek product ☐ Bedrijfsimago ☐ Locatie of geografie 

☐ Personeelszaken ☐ Technische expertise ☐ Belangrijke 

klanten 

☐ Boekhouding 

☐ Distributie  ☐ Reputatie ☐ Kapitaal ☐ E-commerce 

☐ Logistiek ☐ Kosten van het product ☐ Merk/octrooien ☐ Kasstroom 

☐ Producteigenschappen ☐ Kwaliteit ☐ Prijzen  ☐ Overtuiging van 

producten 

☐ Servicekenmerken ☐ Vaardigheden/expertise ☐ Website ☐ Verkoop  

☐ Technologie ☐ Klantenservice ☐ Sociale media  ☐ Productmarge 

☐  ☐  ☐  ☐  

☐  ☐  ☐  ☐  

☐  ☐  ☐  ☐  

☐  ☐  ☐  ☐  

De thema's die u als CRITIAAL heeft geïdentificeerd, moeten worden weerspiegeld in uw strategieverklaring 

en doelstellingen.  
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Werkblad 10: Sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen 

Een SWOT-analyse kijkt naar potentiële problemen en onderwerpen intern (d.w.z. sterktes en spenen) en 

extern (d.w.z. bedreigingen en kansen).   

 

STRENTEN: Wat werkt er goed in uw 

bedrijf? 

  

 

Hoe kun je nog verder verbeteren wat 

goed werkt? 

 

 

 

 

 

WEAKNESSES: Wat werkt er NIET zo goed 

in uw bedrijf? 

 

Hoe kunt u deze problemen oplossen? 

 

 

 

 

 

OPPORTUTIES: Welke tegenpolen bestaan 

er voor uw bedrijf? 

 

Hoe kun je capituleren op elk van de 

mogelijkheden?  

 

 

 

 

 

DREATS: Met welke bedreigingen wordt 

uw bedrijf geconfronteerd? 

 Hoe kunt u de impact van elke potentiële 

bedreiging op uw bedrijf beperken of 

minimaliseren? 
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Werkblad 11: Uw klanten bereiken 

Deze activiteit zal u helpen om u te concentreren op onze belangrijkste doelgroep en om te bepalen hoe u 

het beste aan hen kunt verkopen en op de markt kunt brengen.  

Maak een lijst en beschrijf drie 

categorieën van uw IDEAL of BEST 

klanten 

Waar/ hoe worden deze klanten 

door uw producten/dienst nu en in 

de toekomst bediend? 

Wat zijn uw plannen om uw 

producten/diensten te 

PROMOTEN en te VERKOPPEN 

aan elke categorie van klanten? 

Categorie 1:  

 

 

 

 

 

  

Categorie 2:  

 

 

 

 

 

  

Categorie 3:  
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Werkblad 12: Onderzoek van CRITISCHE Kwesties 

Identificeer en verken drie KRITISCHE kwesties waarvan u denkt dat ze de groei, de winstgevendheid of de 

effectiviteit van uw bedrijf beperken. Het doel van deze activiteit is om de afstand te verkleinen tussen de 

symptomen en de onderliggende oorzaak, zodat u veranderingen en verbeteringen kunt aanbrengen. 

Lijst van drie zaken of 

symptomen 

Wat is de oorzaak van 

het probleem? 

Wat moet er veranderen 

en HOE? 

Hoe worden de 

verbeteringsresultaten 

gemeten? 

Vraagstuk 1:  

 

 

 

 

 

   

Vraagstuk 2:  

 

 

 

 

 

   

Vraagstuk 3:     
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Werkblad 13: Van hier naar daar! 

Gebruik deze activiteit om na te denken over wat uw bedrijf succesvol heeft gemaakt en wat invloed heeft 

gehad op uw groei en succes in het verleden. Verander nu je focus om je de toekomst voor te stellen!   

 

Huidige zaken - NU   Uw bedrijf in de toekomst 

Maak een lijst van alle 'Succesfactoren': 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Maak een lijst van alle 'Succesfactoren': 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Maak een lijst van alle 'Beperkende factoren': 

  

 Maak een lijst van alle 'Beperkende factoren': 
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Werkblad 14: Strategieverklaringen 

Deze activiteit is bedoeld om u te helpen bij het schrijven van een set beknopte strategieverklaringen. Blijf ze 

herzien totdat u er zeker van bent dat ze uw gevoel en visie weerspiegelen.  

Strategieverklaring 1:  

 

 

1. Strategieverklaring 2:  

 

 

3. Strategieverklaring 3. Strategieverklaring 4. Strategieverklaring 5. Strategieverklaring 6. 

Strategieverklaring 7. Strategieverklaring 8. Strategieverklaring 8. Strategieverklaring 8. 

Strategieverklaring 9. Strategieverklaring 8. Strategieverklaring 8. Strategieverklaring 8. 

Strategieverklaring 9. Strategieverklaring 8. Strategieverklaring 9. Strategieverklaring 8. 

Strategieverklaring 9. Strategieverklaring 8. Strategieverklaring 9. Strategie 10. Strategie 10. Strategie 
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10. Strategie 10. Strategie 10. Strategie 10. Strategie 10. Strategie 10. Strategie 10. Strategie 10. 

Strategieverklaring 10. Strategie 10. Strategie 10. Strategie 10. Strategie 10. Strategie 10. Strategie 10. 

Strategieverklaring 10. Strategie 10. Strategie 10. Strategie 10. Strategie 10. Strategie 10. Strategie 10. 

Strategie 10. Strategie 10. Strategie 10. Strategie 10. Strategie 10. Strategie 10. Strategische verklaring  

 

 

Strategieverklaring 4:  

 

 

Strategieverklaring 5:  

 

 

6. Strategieverklaring  

 

 

Het ontwikkelen van uw doelstellingen 

Doelstellingen verduidelijken wat uw bedrijf probeert te bereiken in een specifiek en meetbaar formaat. Om 

effectief te zijn moet elke doelstelling goed gedefinieerd zijn en verbonden zijn met en consistent zijn met de 

visie, missie en strategie van uw bedrijf. Doelstellingen stellen medewerkers en anderen in staat om te 

begrijpen wat het bedrijf probeert te bereiken in concrete, praktische en meetbare termen. 

 

Hoewel de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen betrekking hebben op marketing en financiën, is het belangrijk 

dat er doelstellingen zijn die het hele scala aan bedrijfsactiviteiten bestrijken, met name die welke CRITISCH 
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zijn voor het succes van uw bedrijf. Er is geen vast aantal doelstellingen die een bedrijf moet hebben, maar 

het heeft meer dan 8 - 10 doelstellingen en is moeilijk te beheren. Your Business Success adviseert een 

omzet- en winstdoelstelling, 2 - 3 marketinggerelateerde doelstellingen en 4 - 5 operationele of andere 

doelstellingen.     

 

Om effectief te zijn, moeten de doelstellingen zo specifiek mogelijk zijn en meetbaar. Doelstellingen zijn het 

belangrijkste instrument van uw bedrijf om verantwoording af te leggen en mensen gefocust en op koers te 

houden voor succes.  

 

Hier zijn enkele voorbeelden van mogelijke doelstellingen: 

 

Financieel De omzet verhogen van €50K in 2019 tot €125K in 2022. 

Om de productmarge binnen 12 maanden met 25% te verhogen 

Om de overheadkosten in twee jaar tijd met 25% te verminderen 

Marketing en verkoop Om twee nieuwe producten te lanceren in het tweede kwartaal van 2020 

Om drie belangrijke klantenrekeningen met een waarde van meer dan €20K 

per jaar te beveiligen tegen 2022 

De omzet van product X verhogen tot €50K per kwartaal in 2023. 

Operaties De voorraadvoorraad tegen 2020 met 25% verminderen 

De productie verhogen van 10.000 naar 15.000 eenheden per maand tegen juni 

2021. 

Om het handmatige voorraadbeheersysteem te vervangen door een 

geautomatiseerd systeem tegen 2022  

Personeelszaken Om het personeelsverloop tegen 2023 met 10% per jaar te verminderen 

In 2021 een prestatiegericht managementsysteem invoeren 

Tegen 2022 een nieuw HR-managementsysteem te implementeren.  

 

Het is ESSENTIEELIJK dat uw bedrijfsdoelstellingen op één lijn liggen en de missie en visie van uw bedrijf 

ondersteunen - als ze dat niet zijn, zullen ze verwarring zaaien, een gebrek aan focus veroorzaken en uw 

zakelijk succes ondermijnen.  
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Gebruik werkbladen 15 - 17 om de doelstellingen van uw bedrijf te definiëren.  

Werkblad 15: Identificeren van uw doelstellingen 

Op basis van de gebieden die u hebt geïdentificeerd als CRITIEK voor uw bedrijf, de strategie van uw bedrijf 

en de algemene visie en missie, gebruikt u de volgende checklist om te beslissen over 6 - 10 onderwerpen 

waarvan u denkt dat u enkele doelstellingen moet vaststellen.  

Financieel Marketing en verkoop Operaties Personeelszaken 

☐ Verkoopopbrengst ☐ Marktaandeel ☐ Aanbodketen ☐ Loonkosten 

☐ Bedrijfsresultaat ☐ Sleutelrekeningen ☐ Logistiek/verwarring ☐ Personeelscommissie 

☐ Brutomarge ☐ Sociale media ☐ Inventarisatieniveaus ☐ Mankrachtbeoordelingen 

☐ Kasstroom ☐ Reclame ☐ IT-systemen ☐ Opleiding 

☐ Krediet ☐ Website ☐ Kwaliteitsborging ☐ Aanwerving 

☐ Investering ☐ Promoties ☐ Efficiënties  ☐ Gezondheid en veiligheid 

☐ In het begin van 

het jaar 

☐ Aantal klanten ☐ Afval ☐ Welzijn van het 

personeel 

☐ E-commerce ☐ Netwerkmarketing ☐ Partnerschappen ☐ Het herstuctureren van 

☐  ☐  ☐  ☐  

☐  ☐  ☐  ☐  

 

Onderzoek & 

Ontwikkeling 

Milieu en Gemeenschap Andere Andere 

☐ Nieuwe producten ☐ Groene campagnes ☐  ☐  

☐ Verbeteringen ☐ Actiegroepen ☐  ☐  

☐ Investering ☐ Opdrachten ☐  ☐  

☐  ☐  ☐  ☐  
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☐  ☐  ☐  ☐  

☐  ☐  ☐  ☐  

 

 

Werkblad 16: Ontwikkeling van uw doelstellingen 

Deze activiteit is bedoeld om u te helpen uw ideeën te ontwikkelen voor de doelstellingen die u in Werkblad 

15 hebt vastgesteld.  

Beschrijf de vereiste 

activiteit 

 Wat zal er gebeuren en 

wanneer? 

 Wat is de financiële impact? 

Objectief onderwerp: 

 

 

    

 

Beschrijf de vereiste 

activiteit 

 Wat zal er gebeuren en 

wanneer? 

 Wat is de financiële impact? 

Objectief onderwerp: 

 

 

    

 

Beschrijf de vereiste 

activiteit 

 Wat zal er gebeuren en 

wanneer? 

 Wat is de financiële impact? 

Objectief onderwerp: 

 

 

    

 

Beschrijf de vereiste 

activiteit 

 Wat zal er gebeuren en 

wanneer? 

 Wat is de financiële impact? 
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Objectief onderwerp: 
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Beschrijf de vereiste 

activiteit 

 Wat zal er gebeuren en 

wanneer? 

 Wat is de financiële impact? 

Objectief onderwerp: 

 

 

    

 

Beschrijf de vereiste 

activiteit 

 Wat zal er gebeuren en 

wanneer? 

 Wat is de financiële impact? 

Objectief onderwerp: 

 

 

    

 

Beschrijf de vereiste 

activiteit 

 Wat zal er gebeuren en 

wanneer? 

 Wat is de financiële impact? 

Objectief onderwerp: 

 

 

    

 

Beschrijf de vereiste 

activiteit 

 Wat zal er gebeuren en 

wanneer? 

 Wat is de financiële impact? 

Objectief onderwerp: 

 

 

    

 

Beschrijf de vereiste 

activiteit 

 Wat zal er gebeuren en 

wanneer? 

 Wat is de financiële impact? 

Objectief onderwerp: 
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Werkblad 17: Opstellen van uw doelstellingen 

Deze activiteit is bedoeld om u te helpen bij het schrijven van een reeks beknopte doelstellingen. Blijf ze 

herzien totdat u er zeker van bent dat ze uw gevoel en visie weerspiegelen.  

Doelstelling 1:  

 

 

 

Doelstelling 2:  

 

 

 

Doelstelling 3:  

 

 

 

Doelstelling 4:  

 

 

 

Doelstelling 5:  
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Doelstelling 6:  

 

 

 

Doelstelling 7:  

 

 

 

Doelstelling 8:  

 

 

 

Doelstelling 9:  

 

 

 

Doelstelling 10:  
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Plannen en projecten ontwikkelen 

Plannen en projectplannen zijn de specifieke acties en taken die u moet uitvoeren om de 

bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Idealiter zou elk plan direct moeten aansluiten op een van de 

doelstellingen van het bedrijf en een positieve bijdrage moeten leveren aan de groei, het succes en de 

ontwikkeling van het bedrijf. Binnen Your Business Success leveren projecten de bouwstenen voor het 

realiseren van de bedrijfsdoelstellingen, visie en missie.  

 

Hoewel het plan belangrijk is, is het planningsproces vaak nog belangrijker. Door het planningsproces te 

doorlopen, worden veel problemen en kwesties duidelijker, waardoor het eenvoudig wordt om de acties te 

definiëren die nodig zijn om een plan uit te voeren.  

 

Bij het opstellen van een plan zijn er verschillende eenvoudige, maar belangrijke stappen. Tijdens het 

voorbereidingsproces is het raadzaam om een schatting te maken van de kosten en de tijd die met elk van de 

acties gepaard gaan - dit helpt om ervoor te zorgen dat het plan praktisch is, over de nodige middelen 

beschikt en binnen de tijdslimieten kan worden uitgevoerd. Het beste advies voor het ontwikkelen van 

plannen is:  

 

"Maak je plannen zorgvuldig. Voer ze op tijd en binnen het budget uit. 

Bewaking van de voortgang en meting van de resultaten". 

 

Gebruik werkbladen 18 - 19 om de plannen en projecten van uw bedrijf te ontwikkelen.  
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Werkblad 18: Plannen en projecten ontwikkelen 

Projecten zijn als de bouwstenen van je plan. Ze kunnen worden gebruikt om uw bedrijfsdoelstellingen om te 

zetten in praktische, concrete acties die de resultaten opleveren die u nodig heeft om uw visie en missie te 

realiseren. Gebruik dit werkblad om elk van uw projecten te plannen.  

 Doel: 

Projectnaam: 

 Hoe worden de 

verbeteringsresultaten gemeten? 

Wat zal de impact 

zijn van de 

voltooiing van dit 

project?  

 

   

Hoe gaat u de 

voortgang 

bewaken? 

 

 

   

Hoe gaat u de 

resultaten meten? 

 

   

Wat zijn de 

volgende 3 - 6 

stappen? 
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 Doel: 

Projectnaam: 

 Hoe worden de 

verbeteringsresultaten gemeten? 

Wat zal de impact 

zijn van de 

voltooiing van dit 

project?  

 

   

Hoe gaat u de 

voortgang 

bewaken? 

 

 

   

Hoe gaat u de 

resultaten meten? 

 

   

Wat zijn de 

volgende 3 - 6 

stappen? 
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 Doel: 

Projectnaam: 

 Hoe worden de 

verbeteringsresultaten gemeten? 

Wat zal de impact 

zijn van de 

voltooiing van dit 

project?  

 

   

Hoe gaat u de 

voortgang 

bewaken? 

 

 

   

Hoe gaat u de 

resultaten meten? 

 

   

Wat zijn de 

volgende 3 - 6 

stappen? 
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Werkblad 19: Alles samenbrengen 

Voordat u uw plannen invoert in Your Business Success, vat u uw doelstellingen en plannen samen in dit 

werkblad.  

Doelstelling Naam van het project  Verantwoordelijke 

persoon 

Voltooiingsdatum 
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Uw Business Success Single-Page Plan 

Voeg in en leg uit als we eenmaal zicht hebben op YBS platfrom... 

 

Visie   

Missie   

Waarden   

Strategieën   

Doelstellingen   

Plannen    

   

   

 


