
voor ondernemers 

4 Stappen voor

Strategische Planning 



Heeft jouw bedrijf een duidelijk plan van

aanpak? 

Of heb je soms het gevoel dat je onderweg dingen verzint? Bij The Alternative Board

(TAB) moedigen we alle bedrijfseigenaren aan om strategische plannen te ontwikkelen

om hun bedrijf in een positieve richting te begeleiden.
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Een

Strategisch

Plan 

Verduidelijkt je

visie voor de

toekomst

Helpt je bij het

vaststellen van

doelen en

doelstellingen

 
Houdt je op het

goede spoor

om die doelen

te bereiken

Bepaalt hoe je je

doelstellingen meet

en je voortgang

evalueert 

Helpt je bij het

verkrijgen van

buy-in en

eigendom van je

team

Stimuleert

communicatie,

brengt iedereen

snel op één lijn 

Creëert een

gevoel van

daadkracht en

opwinding



Strategische planning lijkt soms het domein van grote bedrijven, met een eigen Raad van

Commissarissen en investeerders. Maar het is net zo belangrijk voor kleine bedrijven om

deel te nemen aan strategische planning. Het strategische planningsproces dat grote

bedrijven gebruiken, werkt echter niet altijd voor kleine bedrijven.

Ten eerste hebben kleine bedrijven plannen nodig die flexibel zijn, zodat ze nieuwe

kansen kunnen benutten en sneller grote veranderingen kunnen doorvoeren. Ten tweede

is het doel van een strategisch plan voor een klein bedrijf ook iets anders dan voor een

groot bedrijf. Het strategisch plan van een klein bedrijf moet in de eerste plaats een

werkdocument zijn, in plaats van een glanzend product dat is ontworpen om te

communiceren met aandeelhouders en investeerders.

Een valkuil waar kleine ondernemers in kunnen trappen, is dat ze te veel tijd besteden

aan het uitwerken van hun strategisch plan. In plaats van eindeloze herzieningen en

secties van woorden te maken, concentreer je je op het schrijven van een

planningsdocument dat levendig en dynamisch is - een plan dat je een duidelijke richting

geeft.

Hier lees je hoe je aan de slag gaat.
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Het is duidelijk dat het hebben van een strategisch plan belangrijk is. Toen we

ondernemers ondervroegen als onderdeel van onze ‘Pulse-Enquête’, ontdekten we dat

degenen die hun strategisch plan als "uitstekend" of "goed" beschreven, veel meer kans

hadden om stijgingen van de winst en omzet te voorspellen dan anderen. Maar in

diezelfde enquête beoordeelden slechts vier op de tien hun strategisch plan als 'goed'.

Waarom gebruiken zo weinig ondernemers deze belangrijke tool om hun bedrijven laten

begeleiden en groeien?

We hebben deze whitepaper gemaakt om meer ondernemers te helpen de voordelen van

strategische planning te ervaren. Lees verder om de vier stappen te leren voor het maken

van een solide strategisch plan voor jouw bedrijf en om advies te krijgen van andere

ondernemers zoals jij.

Hoe strategische plannen voor kleine bedrijven

verschillen



Om voor de toekomst te kunnen plannen, moet je eerst weten waar jouw bedrijf zich

vandaag bevindt. Naast het verzamelen van informatie over je ‘core business’ (zoals

financiële documenten en winst- en verliesrekeningen), kun je dieper ingaan door je

visie, missie en kernwaarden opnieuw te bekijken.

Mogelijk heb je deze informatie al opgeschreven. Als dit het geval is, neem dan de tijd

om ze te bekijken en zorg ervoor dat ze nog steeds aansluiten bij jouw visie voor het

bedrijf. Veranderingen in omstandigheden, leiderschap of de markt kunnen ertoe

leiden dat je van tijd tot tijd de kern van je bedrijf moet heroverwegen. Net als het

strategisch plan, moeten je visie, missie en kernwaarden worden behandeld als levende

documenten.

Sla deze stap niet over als je deze nog niet hebt beschreven. Neem de tijd voor een

serieuze reflectie - hetzij tijdens de werkdag, of zelfs buiten je kantoor, bijvoorbeeld

tijdens een wandeling. Om echt iets zinvols te bedenken, moet je vaak een stap terug

doen om je te helpen om wat perspectief te krijgen. Neem een notitieblok mee naar

een coffeeshop, maak een lange wandeling of plan een paar dagen alleen met je

gedachten als een mini ‘werkvakantie’.

Een andere manier om je gedachten te verduidelijken met betrekking tot je visie,

missie en kernwaarden, is door te spreken met het personeel of vertrouwde Advisory

Board. Je kunt ook een bedrijfscoach inhuren.

Laat bij het schrijven van deze kerndocumenten het jargon achterwege en gebruik

woorden en zinsdelen die echt bij je passen. Wat is de meest idealistische versie van

jouw bedrijf? Wat zijn je meest ambitieuze doelen? Wat is de grootste visie voor je

bedrijf?
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Stap 1: Begrijp jouw bedrijf: Visie, Missie

en Waardebepaling

Bij het beschrijven van

je Core Business laat je

het jargon achterwege

en gebruik woorden en

zinsdelen die echt bij je

passen.



Heb je onlangs een SWOT-analyse van jouw bedrijf uitgevoerd? SWOT staat voor

sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen en is een standaardtool om

organisaties te helpen interne en externe factoren te beoordelen die zullen bijdragen

aan hun succes of falen. Het doen van een SWOT-analyse kan inzicht geven in:

- De benodigde marketinginspanningen

- Jouw branche en klanten

- Je concurrentievoordelen

- De mogelijke bedreigingen voor je groei.

In wezen is een SWOT-analyse gewoon een reeks vragen die je met jouw volle kennis

moet beantwoorden. Hier zijn enkele voorbeelden; het kan zijn dat je anderen in je

omgeving hebt die je liever vraagt om de beoordeling persoonlijker te maken.
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Stap 2: Analyseer je SWOT-analyse

S
W

O
T

Strengths (Sterktes) 

Wat doen we goed?

Wat zijn onze grootste voordelen?

Wat zijn onze meest waardevolle

bezittingen en middelen?

Wat identificeren klanten of klanten als

onze sterke punten?

Opportunities (Kansen) 

Van welke kansen zijn we ons bewust, maar hebben we geen

actie ondernomen?

 

Op welke opkomende trends kunnen we inspelen?

Welke producten of diensten kunnen we implementeren onze

bestaande klanten beter van dienst zijn?

In welke gebieden of niches kunnen we uitbreiden?

Wie zijn onze concurrenten die ondermaats presteren?

Weaknesses (Zwaktes) 

Wat kunnen we beter doen?

Wat zijn de meest voorkomende punten

van kritiek en klachten die we krijgen?

Waar zijn we kwetsbaar (op de markt,

concurrenten, trends in de branche)?

Welke technologieën of processen

gebruiken we die verouderd zijn? 

Welke dingen hebben we "altijd op

deze manier gedaan" die we zouden

moeten doen heroverwegen?

Threats (bedreigingen) 

Is het waarschijnlijk dat een van onze

zwakheden ons kritisch kwetsbaar maakt?

Welke externe obstakels staan onze

vooruitgang in de weg?

Wat doen onze concurrenten dat anders is?

Welke invloed hebben technologie of trends

op onze branche?

Zijn economische omstandigheden van

invloed op onze financiële

levensvatbaarheid? 



Bij het beoordelen van je bedrijf en het plannen van jouw ‘ideale’ organisatie, kan het

moeilijk zijn om de valkuil te vermijden om dingen te doen zoals ze 'altijd zijn gedaan'.

Sandra Scanlon, associate principal bij BCER Engineering, heeft een suggestie om uit die

mindset te komen bij het beoordelen van de personeelsbehoeften.

Wanneer je de behoeften aan specifieke rollen in je bedrijf beoordeelt, raadt ze aan om je

organigram op te bouwen met verantwoordelijkheidsgebieden, taken en talenten

voordat je de namen van het huidige personeel toepast.

Als je een organigram maakt met de huidige teamleden kun je tekortkomingen in

personeel en vaardigheden zien die je anders misschien zou hebben gemist. Het biedt

ook een routekaart voor de toekomst. "Als we willen weten hoe we een medewerker

kunnen ontwikkelen", zegt Scanlon, "moeten we de bestemming bepalen."

Sandra raadt aan jezelf af te vragen:

54 Stappen voor Strategische Planning voor ondernemers 

 

De kracht van organisatie grafieken 

1

2

3

Wat zijn de vereisten om dat werk te doen?

Waarom bestaat die functie en wat moet er worden gedaan om de bijbehorende

taken uit te voeren?

Welke vaardigheden en eigenschappen zijn vereist om succesvol te zijn?

Sandra Scanlon

Associate Principal, BCER Engineering

Denver, USA

TAB lid sinds 2012

Kim Christie, eigenaar van TAB Winnipeg, heeft een overeenkomstige tip voor het

gebruik van organigrammen om groei te sturen. Christie raadt ondernemers aan om

twee organigrammen te maken: een die het bestaande bedrijf in kaart brengt en een

die illustreert waar het bedrijf over twee tot vijf jaar zou moeten zijn. Vraag jezelf

vervolgens af welke rollen er moeten worden toegevoegd en welke vaardigheden

nodig zijn om met de rollen mee te groeien.

Gebruik deze informatie om de groei van vaardigheden bij de huidige werknemers te

bevorderen. “Moedig de medewerkers aan

Zich zelf te upgraden, zodat ze niet zullen ervaren dat het bedrijf hen ontgroeid is ”,

zegt Christie.

Kim Christie

Eigenaar, TAB Winnipeg

Winnipeg, MB



‘Gewapend’ met je SWOT-analyse en geleid door je missie, visie en bedrijfswaarden, is

het tijd om je plan voor de toekomst te maken.

Laten we eerst eens kijken naar enkele definities.

Doel: Het primaire resultaat dat je wil bereiken. Om een SMART-doel te zijn, moet het

specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn.

Strategie: De aanpak die je volgt om jouw doel te bereiken. Strategieën zijn over het

algemeen voor de langere termijn en 'beproefd'.

Doelstelling: Een specifieke, meetbare stap die wordt gezet als onderdeel van de

strategie om het doel te bereiken.

Tactiek: Een hulpmiddel of techniek die wordt gebruikt om een specifiek doel na te

streven. Tactieken kunnen sneller veranderen en gevoeliger zijn voor trends dan

strategieën.

64 Stappen voor Strategische Planning voor ondernemers 

 

Stap 3: Definieer strategische doelstellingen en stel

SMART-doelen in 
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Gebruik je SWOT-analyse om te brainstormen over mogelijke doelen. Je kunt

bijvoorbeeld een doel stellen om een van de zwakke punten van je bedrijf te

versterken, om een kans te benutten die je hebt ontdekt of om een mogelijke

bedreiging te neutraliseren.

Hier zijn enkele voorbeeldcategorieën van doelen waarover je tijdens deze stap kunt

brainstormen:

Financiële doelen:

- Financiële duurzaamheid

verzekeren

- Diversifieer

inkomstenstromen

Marktaandeel doelen:

- Marktaandeel verhogen

- Productaanbod verbreden

- Maak kennis met een nieuwe

doelgroep

- Cross-selling meer

producten

Klant doelen:

- Verbeter retentie en

tevredenheid

- Verbeter de klantenservice

- Implementeer een CRM-

systeem

- Meer betrokkenheid bij de

gemeenschap

Operationele doelen:

- Processen stroomlijnen en

efficienter werken

- Afval verminderen en

verspilling tegen gaan

- De veiligheid op de

werkvloer verbeteren 

Regelgeving doelen:

- Naleving verbeteren

- Verbeter de rapportage en

transparantie

HR doelen:

- De vaardigheden van

medewerkers verbeteren

- Bedrijfscultuur verbeteren

- Teams samen stellen en

retentie verhogen

- Leiderschap ontwikkelen

- Investeren in

bedrijfsinfrastructuur

In dit stadium kan het verleidelijk zijn om meer af te dwingen dan de organisatie aankan.

Probeer bij het stellen van doelen als onderdeel van je strategisch plan deze te beperken

tot tussen de drie en vijf doelen. Meer dan vijf en je zal hoogstwaarschijnlijk geen

vooruitgang boeken op een van deze punten.

In zijn boek Essentialism: ’The Disciplined Pursuit of Less’ legt Greg McKeown de

geschiedenis van het woord 'prioriteit' uit. Het werd voor het eerst gebruikt in de 14e

eeuw en betekende "het allereerste of vorige". Dit bijzondere gebruik bleef bestaan tot

de industriële revolutie, toen het woord "prioriteiten" in de Engelse taal arriveerde. Tot

dat moment kon er maar één "eerste ding" zijn; nu beweren bedrijven tientallen

prioriteiten te hebben.

Echter, als je eerlijk bent tegen jezelf, hoeveel van deze tientallen prioriteiten worden dan

daadwerkelijk bereikt? Wanneer een bedrijf te veel dingen tegelijk probeert te doen, zal

het er maar weinig echt goed doen. Zodra je jouw doelen in gedachten hebt, identificeer

je ze in volgorde van prioriteit.

Stel jezelf de vraag: als er dit jaar maar één ding zou

kunnen gebeuren, wat zou dat dan zijn?
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Werknemers willen je helpen jouw doelen te bereiken

Transparant zijn over je strategisch plan en doelstellingen binnen je organisatie is een

goede manier om de medewerkers te betrekken. Bill Gibson, eigenaar van Shurail

HVAC, ontdekte dit onlangs toen hij de doelen van zijn bedrijf deelde - en hoe elk

teamlid die doelen ondersteunt - tijdens een bedrijfsvergadering.

"Ik gaf specifieke voorbeelden van recente activiteiten van elke medewerker en hoe

deze een positieve invloed hadden op het hele bedrijf bij het behalen van de gedeelde

bedrijfsdoelen", zegt hij. Hij wijst op drie afzonderlijke positieve uitkomsten van deze

beslissing:

1

2

3

Iedereen werd herinnerd aan de

bedrijfsdoelstellingen.

Elke medewerker kreeg waardering

voor de rol die zijn collega's in de

organisatie spelen.

Werknemers kregen een idee van

hoe de kleine acties ze elke dag

nemen een groot verschil kan maken

en uiteindelijk hun persoonlijke

bonussen beïnvloeden.

Adam Vielock, directeur Human Resources voor Employer Flexible, is het ermee eens dat de

sleutel tot hoge betrokkenheid is dat werknemers zichzelf kunnen vinden in de bedrijfsvisie. "Het

is leuk om de bedrijfsvisie voor iedereen zichtbaar te maken, maar hoeveel werknemers weten

wat het betekent?" Vielock vraagt. "In ons bedrijf is een deel van elke prestatiebeoordeling een

vereiste dat de werknemer beschrijft hoe hij of zij de bedrijfsvisie weerspiegelt in het dagelijkse

werk."

Adam Vielock

Director of Human Resources, Employer Flexible

San Antonio, Texas
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Stap 4: Breng je plan in gang

Nu je een concreet plan hebt, is het tijd om het uit te voeren. Het is gemakkelijk om je

overweldigd te voelen door een groot doel, vooral als het een bereik is voor je

organisatie. Daarom is het belangrijk om je doelen en doelstellingen vast te stellen met

de schaal van langetermijndenken, maar plan de volgende stappen en taken op korte

termijn.

Maak je doelen beter beheersbaar door ze op te splitsen in concrete taken. Een doel

van 'Verouderde apparatuur upgraden om te voldoen aan de huidige

productienormen' zou bijvoorbeeld kunnen worden opgesplitst in individuele taken

zoals 'leveranciers onderzoeken', 'afspraken maken met vertegenwoordigers op de

volgende grote beurs' en 'apparatuur aanschaffen'.

Om het verschil tussen doelen en taken te begrijpen, moet je er over nadenken: taken

zouden minder tijd nodig hebben om te voltooien, bij voorkeur slechts een paar dagen

of maximaal weken. Het moet gemakkelijk te zien zijn wanneer je klaar bent.

Bijvoorbeeld: "Breng dit jaar 10 nieuwe klanten binnen" is een doel. "Word lid van een

plaatselijke bedrijfsvereniging" is een taak die je dichter bij je doel zal brengen.

Taken moeten ook zo veel mogelijk worden opgesplitst. Blijf jezelf afvragen: "Wat

moet er gebeuren voordat we deze volgende stap kunnen zetten?" Maak een lijst van

alles wat je moet weten, doen of hebben voordat er actie kan worden ondernomen (dit

is een goede gelegenheid om met je team te brainstormen met behulp van een

whiteboard of mindmapping-techniek).

In dit stadium kan de volgende stap natuurlijk zijn om te onderzoeken wat er nodig is

om je doel te realiseren. Stel in dat geval een deadline voor jezelf of een teamlid voor

het afronden van het onderzoek, zodat je verder kunt met het instellen van taken.

Je moet ook de tijd nemen om de uitdagingen te identificeren waarmee je te maken

zult krijgen bij het bereiken van dit doel. Kijk terug naar je SWOT-analyse. Staan er

organisatorische zwakheden of externe bedreigingen in de weg om je doel te kunnen

bereiken Welke stappen moet je nemen om deze uitdagingen het hoofd te bieden? Het

kan op dit punt nuttig zijn om een extern perspectief te raadplegen, omdat het soms

moeilijk kan zijn om uitdagingen te zien als je te dicht bij het bedrijf staat.

Zorg er ten slotte voor dat je vooruitgang boekt in de richting van je doel door taken

toe te wijzen en verantwoording af te leggen. Jouw strategisch plan moet omschrijven

wie verantwoordelijk is voor een taak, deadlines wanneer bepaalde taken moeten

worden uitgevoerd en een tijdschema voor het herzien van jouw strategisch plan.



Het stellen van een doel is niet voldoende om het te realiseren. Je moet ook

verantwoording opbouwen door taken toe te wijzen en deadlines te bepalen.

Michael DeBaere, President van M & M Printing, hoorde dit onlangs toen zijn bedrijf

een grote aanschaf van apparatuur deed. Hoewel de aankoop belangrijk was, werd de

leveranciersselectie steeds uitgesteld omdat ander werk prioriteit kreeg. "Ik gaf mijzelf

of mijn organisatie weliswaar geen verantwoordelijkheid", zegt DeBaere. "Er wordt

vaak gezegd dat je krijgt wat je tolereert, en mijn tolerantie zorgde ervoor dat een

belangrijke beslissing wegglipte''.

Na eindelijk een deadline te hebben gesteld om de definitieve selectie binnen 30

dagen te maken en stappen te hebben ondernomen om iedereen verantwoordelijk te

houden, had het bedrijf van DeBaere de informatie die nodig was om de selectie te

maken. "Door mezelf verantwoordelijk te houden, werd het gemakkelijker om iedereen

verantwoordelijk te houden", zegt DeBaere. In het businessplan van het volgende jaar

zorgde hij ervoor dat er deadlines werden opgenomen voor het voltooien van elk

actie-item, samen met regelmatige beoordelingen. "Nu onze deadline-cultuur wortel

schiet, verwachten we consequent betere resultaten te boeken", zegt hij.

Michael DeBaere President, M & M Printing Fond du Lac, WI
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Strategische planning moet geen ‘eendagsvlieg’ zijn. Voordat je het planningsproces

voltooit, moet je jouw volgende formele beoordelingen plannen (ten minste eenmaal

per kwartaal). Regelmatige herziening van jouw strategisch plan zorgt ervoor dat je op

koers blijft en vooruitgang boekt in de richting van je doelen en dat het strategisch

plan nog steeds relevant is voor de toestand van het bedrijf. Wees niet bang om

moeilijke vragen te stellen bij het herzien van je strategisch plan. Je zou het aanpakken

van nieuwe uitdagingen of kansen kunnen missen als je doorgaat met een verouderd

plan.

Bouw verantwoording en een deadline-cultuur op

Het stellen van een

doel is niet voldoende

om het te realiseren. Je

moet ook

verantwoording

opbouwen door taken

toe te wijzen en

deadlines te bepalen.



De missie van The Alternative Board (TAB) is om eigenaren van kleine bedrijven te

voorzien van collegiaal peer-to-peer-advies van collega-ondernemers en Business

Coaching van ervaren zakelijke professionals. TAB helpt vooruitstrevende

ondernemers hun bedrijf te laten groeien, de winstgevendheid te vergroten en hun

leven te verbeteren door gebruik te maken van lokale Advisory Boards, Business

Coaching en eigen strategische diensten en tools.

 

Door lid te worden van The Alternative Board krijg je toegang tot middelen en

deskundig advies om je te helpen bij het ontwikkelen van een strategisch plan zodat

jouw bedrijf kan groeien. Zoek een TAB Advisory Board bij jou in de buurt en begin

vandaag nog met het laten groeien van je bedrijf.

 

Vond je deze informatie nuttig? Help iemand anders door dit whitepaper door te

sturen.
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Is TAB voor jou?

www.TheAlternativeBoard.nl


