
Unique Business Strategy

1Y o u r  B u s i n e s s 2Y o u r  D r e a m s 3Y o u r  P l a n s

Een praktische roadmap naar jouw unieke bedrijfsstrategie



I N H O U D  W E R K B O E K

Iedereen weet dat de kansen van vandaag zomaar de bedreigingen van morgen kunnen

zijn. Als ondernemer voel je daarom de uitdaging om de bedreiging van vandaag om te

zetten in de kansen van morgen. Kenners en experts zijn het grondig over één ding eens:

STRATEGIE IS DE SLEUTEL TOT EEN GEZOND EN FLEXIBEL BEDRIJF.

Dit werkboek is de roadmap naar jouw unieke bedrijfsstrategie.
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VOO RWOO RD

Mijn naam is Ton Soons,

Ik stel je graag mijn bedrijf ThinkTriple voor.

ThinkTriple.nl is jouw platform:

· Om een unieke bedrijfsstrategie te creëren;

· Een strategie waar je trots op bent en die jou eager maakt;

· Om jouw zakelijke ambities én persoonlijke dromen te realiseren.

Want je weet net als ik, dat bij ondernemers in het mkb zaak en privé vaak hand in hand

gaan.

De corona-crisis is zo’n gebeurtenis die duidelijk maakt dat alles wat vertrouwd en

normaal is zomaar kan omslaan. Als je dan in staat bent strategisch te switchen naar plan

B of zelfs plan C, heb je de beste kansen. In de huidige dynamiek is strategische alertheid

onmisbaar.

Met de kennisbank op Thinktriple.nl kan je direct zelf aan de slag: De roadmap geeft je

structuur, het werkboek stelt de juiste vragen, begeleidende blogs verklappen de

essentie en de scan laat zien hoe je ervoor staat. Je mag alles vrij en zonder restricties

gebruiken, downloaden of delen. En het beste: het is geheel kosteloos.

Het uitwerken van jouw visie, missie en strategie is best een hele klus. Mocht je toch een

duwtje in de rug willen. Dan is onze één-op-één training een slim idee. In een halve dag

leer je hoe je de roadmap en het werkboek effectief kan gebruiken, deel ik mijn kennis en

ervaring en slaan we samen de eerste concrete piketpalen voor jouw unieke strategie. Zo

kun je zelf na afloop voortvarend doorpakken.

Natuurlijk kun je ook kiezen voor een persoonlijk traject waarin je volledig wordt

begeleid totdat jouw bedrijfsstrategie van A tot Z op maat is uitgewerkt. Helemaal

opgebouwd rondom jouw persoon, jouw kracht, jouw drijfveren en ambities.



D E  R O A D M A P  V O O R  J O U W  U N I E K E
B E D R I J F S S T R A T E G I E

De onderstaande visual geeft de roadmap aan die we volgen om tot jouw unieke

bedrijfsstrategie te komen. Of je nu zelf aan de slag met het werkboek en de blogs op de

website, een training volgt of voor een persoonlijk traject kiest; deze roadmap is de

leidraad die gevolgd wordt. Met dit werkboek ontwerp je stap voor stap jouw strategie.

Samenhang en volgorde maken het verschil. Dat vraagt soms wat geduld, maar het

eindresultaat zal er beter van worden. Het heeft bijvoorbeeld niet zo veel zin om met je

strategie bezig te zijn als nog geen duidelijk visie hebt. Toch zal je ook zien dat schrijven

schrappen is en veel finetuning met zich meebrengt.

Tijd om aan de slag te gaan met een hele essentiële vraag:

WAT IS DE REDEN OM JOUW BEDRIJFSSTRATEGIE TE (HER)ONTWERPEN?



S T A R T P U N T :  W A T  I S  J O U W  A A N L E I D I N G ?

Geef hieronder aan wat jouw aanleiding is om de bedrijfsstrategie te (her)ontwerpen en

wat jouw hogere doel is, oftewel jouw big dream. Het is zinvol om eerst voor jezelf het

'waarom' te bepalen. Dat geeft gelijk richting aan de mindset om te starten. Want dat is

precies waar dit om draait: your dreams, your business en dus your strategy. Niet die van

iemand anders.

Om uit te werken: Jouw aanleiding



1O N D E R N E M I N G  &  O N D E R N E M E R S C H A P

STRATEGIE BEGINT BIJ JEZELF!

Op veel vlakken hebben grote bedrijven absoluut een voorsprong vanwege de middelen

mogelijkheden die ze voorhanden hebben. Maar één ding hebben die bedrijven zeker

niet: jouw personality! Hier ligt jouw allerbeste kans. Strategie begint daarom bij jezelf.

Jij bent de hoofdpersoon in jouw uniek strategisch concept.

JE VERKOOPT NIET WAT JE HEBT GELEERD.

JE VERKOOPT WIE JE BENT.

Niets is unieker dan jijzelf

Ik heb met diverse succesvolle directeuren c.q. eigenaren in het kleinbedrijf gesproken.

Over één ding zijn zij het unaniem eens. “Je verkoopt niet wat je hebt geleerd. Je

verkoopt wie je bent.” Als ondernemer ben je in belangrijke mate jouw eigen product. Jij

maakt jouw product in die zin authentiek. Dat is belangrijk, want hierdoor creëer je iets

unieks dat helemaal bij jouw past. De eerste vragen gaan daarom over jouw persoon en

persoonlijkheid. Het benutten van jouw natuurlijke en intuïtieve kracht geeft de grootste

kans op succesvol ondernemerschap.

Het geheime wapen van de ondernemer

Grote bedrijven hebben vaak rijkelijk bemensing, middelen en budget voor hun strategie

en marketinginstrumentarium. Het begint allemaal met de vier grote marketing-P’s:

Product, promotie, plaats en prijs. Jouw grootste troef zit hier nog niet tussen. Ook niet

tussen de P’s vijf tot met zeven: Personeel, Proces en Physical evidence (sociale

bewijskracht). Daarmee is het arsenaal van de grote bedrijven nog steeds niet op. De

beweging naar een betekeniseconomie heeft inmiddels ook de P’s voor People en Planet

opgeleverd.



Zo, na negen P’s is de beste P voor jou als ondernemer tot het laatst bewaard. Jij draagt

rugnummer 10 voor de P van persoonlijkheid. Jouw persoonlijkheid kan het verschil

maken als het gaat om service, customer intimacy, gedrevenheid, ambitie, kwaliteit enz.

om maar een paar zaken te noemen. Alles wat jouw bedrijf authentiek maakt, komt in

één persoonlijkheid samen.

Marketingwise, om maar een door te gaan op de genoemde P’s, kan het al voldoende zijn

om als persoon een grote gunfactor te hebben en te beschikken over een groot netwerk.

Je kunt altijd dicht bij jezelf blijven. Dat maakt het makkelijker en juist dat is voor grotere

bedrijven de worsteling.

Persoonlijkheid en strategische roadmap

Met de blik op de roadmap zie je dat persoonlijkheid een groot gedeelte van de strategie

bepaalt.

· Ondernemerschap: Direct gerelateerd aan jouw drijfveren, overtuigingen en ambities;

· Kernwaarden: Afgeleid van jouw overtuigingen;

· Doelgroep: Jij trekt de klanten aan die bij jou passen;

· Onderscheidend vermogen: Gebaseerd op jouw persoonlijke sterktes;

· Jouw visie: Afgeleid van jouw ambitie en ondernemerschap;

· Jouw missie: Wat jij de klant vanuit jouw ambities, kracht en overtuigingen belooft;

· Jouw strategische branding: Eigenlijk gewoon wie jij bent.

Ik vermoed dat dit overtuigend genoeg is. Als ondernemer in het kleinbedrijf stroomt

jouw DNA door jouw strategie. Hoe dichter je bij jouw persoonlijkheid blijft, hoe

natuurlijker jouw bedrijfsstrategie zal aanvoelen, hoe groter de kans je deze uitvoert. 

Hoe dichter je bij jouw kracht blijft, hoe authentieker het wordt.

Het volgende zal je vast vaker tegenkomen in deze kennisbank. Je kunt niet schitteren

met de kracht van anderen. Laat jouw kracht dan ook het vertrekpunt zijn.

Tip: Werk vanuit je kracht

Dat geeft energie. Werken vanuit zwakte is moelijker vol te houden en levert bovendien

maar zelden op wat je ervan hoopt. Vanuit competentiemanagement bij grotere

bedrijven zie ik de volgende veel voorkomende valkuil. Medewerkers worden vaak op

training gestuurd voor het trainen van competenties die minder goed ontwikkeld zijn.

Stel, je scoort bij wijze van spreken ergens een mager zesje op en na veel inspanning

weet je er een zeven uit te persen. Een zeven is weliswaar een mooie score, maar geen

score die indruk zal maken op je klanten. Als je daarentegen van nature ergens al goed in

bent en je weet van een acht een negen te maken, dan creëer je een score waar klanten

echt wel warm voor lopen.



Bouw je talenten uit. Je stuurt een keeper immers ook niet naar een spitstraining. Als je

zowel de keeper als de spits nog beter maakt, dan creëer je vermogen om wedstrijden te

winnen.

Conclusie: Strategie bevat jouw DNA

Dus als ondernemer ben je niet alleen jouw product, je bent ook jouw kernwaarden,

jouw onderscheidend vermogen, jouw visie, jouw missie, jouw strategie, jouw merk én

jouw marketing.

Daarom: Wees de hoofdrolspeler van jouw strategie. Dan is jouw strategie altijd de

moeite waard om voor te gaan.

Your business, your dreams, your plans. Just go for it!

WEES DE HOOFDROLSPELER VAN JOUW STRATEGIE

JUST GO FOR IT!
Y O U R  B U S I N E S S ,  Y O U R  D R E A M S ,  Y O U R  G O A L S



Om uit te werken: Onderneming & ondernemerschap

HIGHLIGHTS
1.1 Welke producten/diensten

levert jouw bedrijf?

1.2

1.3

Wat wil je zakelijk en
persoonlijk bereiken?

Is er sprake van een
maatschappelijke bijdrage
van jouw product?

1.4

1.5

Wat zijn jouw persoonlijke
drijfveren?

Wat zijn jouw persoonlijke
overtuigingen?

1.6

1.7

Waar ligt jouw kracht?

Wat kenmerkt jouw
persoon?



2K E R NWAA R D E N

Voor de meeste producten en diensten is de concurrentie groot. Daarom moet je kunnen

uitleggen wat de kernwaarden van jouw bedrijf zijn, wat de intrinsieke motivatie van

jouw bedrijf is, welke cultuur je nastreeft, wat voor gevoel je de klant wilt geven of

misschien zelfs hoe je bijdraagt aan de maatschappij.

Klanten houden van verhalen waarmee ze zichzelf kunnen identificeren. Laat de

kernwaarden meer zijn dan een opsomming van enkele termen die goed klinken. Het

verhaal erachter maakt het levendig en realistisch. Met de kernwaarden raak je de ziel

van de klant.

Vermijd zoveel mogelijk standaardtermen zoals duurzaam, klantgericht, effectief enz.,

tenzij je hiermee echt een persoonlijk verhaal kunt vertellen.

Om uit te werken: Kernwaarden

HIGHLIGHTS
Kernwaarden De verhaallijn erachter



3K L A N T S E GM E N T E N

VOOR WIE LEVERT JOUW BEDRIJF WAARDE?

Het is belangrijk om klanten aan te trekken die bij jou passen. Anders gaat dit ten koste

van jouw authenticiteit. Bewustwording is belangrijk omdat je wilt voorkomen dat je de

verkeerde klanten aantrekt of dat je klantsegmenten die bij jou passen mist. Dus wie zijn

jouw klantsegmenten? Denk er bijvoorbeeld ook aan of je lokaal, regionaal, nationaal of

internationaal wil werken.

Daarnaast is het belangrijk te weten wat voor een relatie je met de klanten wilt

opbouwen: zijn het eenmalige opdrachten of zoek je juist naar continuïteit. Is persoonlijk

contact belangrijk of kunnen zaken digitaal afgehandeld worden? Is het servicegericht of

gaat het om zelfservice? Welke rol vervul jij voor dat klantsegment? Ben jij een specialist

of een generalist?

Je zult begrijpen dat elke combinatie van segment en relatie verschillen in benadering.

Om uit te werken: Onderneming & ondernemerschap

HIGHLIGHTS
Klantsegment Klantrelatie



4J O U W  V I S I E

Een visie wordt vaak geassocieerd met waar je uiteindelijk naar toe wil, het hogere doel.

Dat is inderdaad wat we willen. Toch om dat te beantwoorden is het handig het begrip

‘visie’ breder te bekijken. Visie is eerder dynamisch en actief dan een statisch gegeven. Je

het kunt daarom ook omschrijven met de vraag: Wat zie je als je kijkt?

Met de visie bepaal je het bestaansrecht van jouw bedrijf, uitmondend in the BIG HAIRY

AUDICIOUS GOAL. Het ultieme anker- en focuspunt van jouw strategie. Want in de

strategie stippel je de route uit om die de lange termijndoelstellingen te realiseren. Maar

op de eerste plaats moet je zekerstellen dat de visie bestaansrecht heeft in de huidige en

de te verwachten marktomstandigheden. Want als dit laatste niet het geval is, gaat de

strategie per definitie niet werken.

In 3 stappen naar de

BIG HAIRY
AUDICIOUS GOAL

1B L I K  O P  H E T  H E D E N

2K I J K  O P  O N T W I K K E L I N G E N  &  I N N O V A T I E S

3V I S I E  O P  J O U W  U L T I E M E  B E S T A A N S R E C H T  &  D O E L



Om uit te werken: 1. Blik op het heden

HIGHLIGHTS
4.1.1 Wat zijn de feiten binnen

jouw branche/bedrijfstak?

4.1.2

4.1.3

Wat zijn de feiten binnen
jouw doelgroep?

Hoe ziet jouw doelgroep de
branche/bedrijfstak?

4.1.4

4.1.5

Hoe ziet de doelgroep jou?

Wat heeft de doelgroep echt
nodig?

4.1.6 Voorzie je in de primaire of
secundaire behoefte van de
doelgroep?



Om uit te werken: 2. Kijk op ontwikkeling en innovatie

HIGHLIGHTS
4.2.1 Welke ontwikkelingen zie je

in jouw bedrijfstak?

4.2.2

4.2.3

Welke innovaties zijn er
gaande?

Welke kansen zie je?

4.2.4

4.2.5

Welke dreigingen zie je?

Welke economische
ontwikkelingen zie je?

4.2.6 Wat is de ontwikkeling in
het koopgedrag?



Om uit te werken: 3. Visie op het ultieme bestaansrecht

Ik noemde het THE BIG HAIRY AUDICIOUS GOAL (BHAG). Maar wat is dat eigenlijk?

BHAG is een term die geïntroduceerd is door managementgoeroe Jim Collins. De

Nederlands vrije vertaling luidt ook wel: het Grote Gedurfde Dappere Doel. Het staat voor

het ultieme doel van jouw bedrijf. Een andere mooie omschrijving vind ik zelf ook wel:

het ‘brutale ideaal’.

Een goede BHAG:

· Is overduidelijk gewaagd ambitieus en tegelijkertijd wel bereikbaar;

· Is meetbaar;

· Spreekt tot de verbeelding;

· Is de motor achter het bedrijf en zet alle neuzen in dezelfde richting;

· Is de reden waarom je elke dag opstaat en keer op keer bereid bent om 100% van jezelf te

    geven.

De BHAG brengt dus verder dan waar je nu staat. Want als je er al bent, dan is het geen BHAG

meer.

De BHAG is de samensmelting van:

· Passie: Waar heb jij bloed, zweet en tranen voor over?

· Kunde: Waar excelleer jij in?

· Rendement: Hoe levert jou dat een winstgevend businessmodel op?

Waar gaat jouw bedrijf voor?

Het doel mag zeker uitdagend en gedurfd, maar het moet ook meetbaar en haalbaar zijn. En

natuurlijk passen binnen het afzetgebied dat je voor ogen hebt.



Wat is de visie voor jouw bedrijf?

HIGHLIGHTS

YOUR BIG HAIRY AUDICIOUS GOAL

Waar sta je elke dag voor op en ben je bereid keer op keer 100% van
jezelf te geven?



5S W O T  A N A L Y S E

Welke ontwikkelingen vormen een kans en welke juist een bedreiging? Wat is de

drijvende kracht achter deze ontwikkelingen? Is jouw interne organisatie sterk genoeg

om te direct reageren of te anticiperen en de voorsprong te pakken waar mogelijk en een

achterstand te vermijden waar het moet.

Sommige ontwikkelingen gaan geleidelijk. De coronacrisis maakt duidelijk dat het

vermogen om snel te reageren een must is. Het is niet onwaarschijnlijk dat de positieve

corona-effecten ontwikkelingen op milieugebied juist weer in een versnellingen brengen.

Het doel is relevante ontwikkelingen tijdig op het netvlies te hebben en het vermogen om

wendbaar te reageren te maximaliseren.

Voordat we naar de definitieve missie en strategie gaan vatten we daarom het

voorgaande samen in een SWOT-analyse, zodat we daadwerkelijk tot het beste verhaal

kunnen komen voor jouw bedrijf. De SWOT-analyse behandelt:

Benoem voor elke categorie 3 tot 5 punten in volgorde van belangrijkheid.

De SWOT-analyse is dynamisch, net als de strategie in hoofdstuk 8. Je doet er verstandig

aan dit periodiek te evalueren en bij te stellen. Strategische wendbaarheid kan niet

zonder strategisch bewustzijn.

S W O T

De sterke punten
binnen jouw

bedrijf.

De zwakke punten
binnen jouw

bedrijf.

De kansen in de
externe

omgeving.

De dreigingen in
de externe
omgeving.

STRENGHTS WEAKNESSES OPPORTUNITIES THREATS



HIGHLIGHTS

Om uit te werken: SWOT analyse

HIGHLIGHTS
SWOT De verhaallijn erachter

Sterke punten in de eigen
organisatie.

Zwakke punten in de eigen
organisatie.

Kansen in de externe
omgeving.

Dreigingen in de externe
omgeving.



6O N D E R S C H E I D E N D  V E R M O G E N

Voor de meeste producten en diensten is de concurrentie groot. Je moet daarom kunnen

uitleggen waarin jouw product en aanpak verschilt van de concurrenten. Klanten houden

van verhalen waarmee ze zichzelf mee kunnen identificeren. Laat het onderscheidend

vermogen daarom net als de kernwaarden meer zijn dan een opsomming van enkele

termen die goed klinken. Het verhaal erachter maakt het levendig en realistisch.

Het meest krachtige is als je kan aangeven wat de klanten over jouw onderscheidend

vermogen c.q. sterke punten zeggen. Hoe dichter bij jezelf, hoe meer in

overeenstemming met jouw sociale bewijskracht, hoe herkenbaarder.

Om uit te werken: Onderscheidend vermogen

HIGHLIGHTS
Onderscheidend vermogen De verhaallijn erachter



7J O U W  M I S S I E

DE VIBE VAN DE MAGNIFIEKE MISSIE

De mooiste missie ooit voor mij is de volgende:

“To land a man on the moon and bring him home safely.”

Waarom dit mijn favoriet is? Deze missie vat het hele verhaal in één simpele zin samen.

Kort, krachtig, ambitieus en inspirerend. Briljant gevonden. Geniaal in zijn eenvoud. Het

is niet alleen mijn favoriet om wat het in intentie uitdrukt, maar vooral om alles wat het

in beweging heeft gezet en alles wat het bereikt heeft.

De bereidheid om er samen voor te gaan, tegenslagen te incasseren en te overwinnen.

Want het ging niet zonder slag of stoot. Op pad gaan, vallen, opstaan, verfijnen en weer

doorgaan. Geloven in de reis die je samen bent begonnen, volharden totdat in juli 1969

alles samen kwam in een perfecte uitvoering. De trots van ‘we did it!’ is precies wat een

missie moet doen.

Dat ene prachtige moment waarop het gebeurde, bracht de hele wereld in vervoering. De

magische woorden van Neil Armstrong: ‘A small step for man, a giant leap for mankind’

echoën nog steeds na in ieders herinnering. Onvergetelijk en wat een onvoorstelbare

prestatie.

Het toont aan dat een groep van mensen die zich verbonden voelen met elkaar, met de

juiste triggers, samen tot grandioze prestaties in staat zijn. Kun je je voorstellen waartoe

jouw bedrijf in potentie toe in staat is?

Wat is het belang van de missie?

In een missie wordt aangegeven wat jouw bedrijf wil betekenen voor haar klanten,

medewerkers, stakeholders en andere belanghebbenden. De missie maakt duidelijk

waar jouw bedrijf voor staat en waarin het zich onderscheidt van andere vergelijkbare

organisaties, de concurrenten. De missie is dus eigenlijk de belofte aan de doelgroep en

daarmee de opdracht aan jezelf.

BIJ EEN MAGNIFIEKE MISSIE VOEL
JE DE VIBE ERVOOR TE GAAN!



Opbouw van de missie

Als je even googelt, vind je heel veel informatie op het internet hoe je de missie kunt

opbouwen en welke elementen er over het algemeen in thuishoren. De onderstaande

opsomming heb ik er ook gevonden. Dat vertel ik je met een reden.

· Waartoe en waarom bestaat de organisatie;

· Wat is het domein of de marktdefinitie van het bedrijf;

· Wat zijn de organisatiedoelen en doelstellingen (ambitie);

· Wat zijn de waarden met betrekking tot medewerkers en stakeholders;

· Wat is de duurzame grondslag voor waardecreatie en positionering.

Deze opbouw is mooi, maar niet alles. Het voelt instrumenteel, zuiver rationeel. Het hart

ontbreekt. Je moet je altijd afvragen: Waar word ik warm van? Wat zet mij in beweging en

wat zet mijn medewerkers in beweging? Waar gaan voor? Wat maakt mijn klanten blij?

Wat bij klanten achterblijft is niet wat je zegt, is ook niet wat je doet. Wat bij klanten

achterblijft is het gevoel dat jij ze gegeven hebt. Dat geldt ook op het moment dat ze

jouw website bekijken. En dat geldt wat mij betreft ook voor de missie. Je moet de vibe

als het ware kunnen voelen.

Onze eigen magnifieke missie

We kunnen zelf natuurlijk niet achterblijven. Dus hoe ziet onze eigen missie eruit?

Your place

- To create a unique business strategy

- That makes you proud, eager and unstoppable

- To achieve your goals en live your dreams

Als je me vraagt waar ThinkTriple voor staat, dan zeggen deze 3 zinnetjes het helemaal. Dit is

precies wat we doen, wat we voelen, wat onze drijfveer is, waar we in geloven, waarmee

we onze klanten uniek maken en waarmee we onze klanten de vibe willen geven om de beste

versie van zichzelf en van hun bedrijf te zijn. Dat is ónze vibe. Geïnspireerd door mijn

favoriete missie, waarmee dit hoofdstuk begon, en vooral het verhaal erachter.



Jouw magnifieke missie

Natuurlijk zijn missies persoonlijk. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen voorkeuren.

Toch voel je vaak gelijk of iets uit het hart komt of uit het hoofd komt. Wat ik je adviseer is

het volgende:

Ontdek zelf een mission statement dat jou raakt, dat bij je past. Analyseer de structuur

waarom het jou raakt en ga met die gegevens aan de slag voor je eigen magnifieke

missie. Het belangrijkste is dat je er trots op bent en dat je de vibe voelt.

Copyright © 2020 Ton Soons | ThinkTriple VOF

Uitwerken: Jouw missie

HIGHLIGHTS

Missie

Tagline



8S T R AT E G I E

Kenners en experts zijn het grondig over één ding eens: Strategie is de sleutel tot een

gezond en flexibel bedrijf.

Strategie is feitelijk niet anders dan de manier waarop je je ambities en lange

termijndoelstellingen ( de visie) nastreeft en de manier waarop je je missie realiseert.

Wendbaarheid is het sleutelwoord. De coronacrisis is zo’n voorbeeld dat laat zien dat

alles wat normaal en vertrouwd is, zomaar kan omslaan. Dan gaat het er niet om wie het

slimste is, of wie de sterkste is. Maar wie zich het beste kan aanpassen heeft de beste

kansen. 

Wendbaarheid betekent dat je in staat bent de inzet van mensen, middelen en geld op

andere manieren in te zetten zonder het hogere doel, THE BIG HAIRY AUDICIOUS GOAL,

uit het oog te verliezen. Vaste structuren, budgetten, lange termijnplannen werken

contraproductief voor een wendbare strategie.

Drie principes voor een wendbare strategie

Wendbare strategie begint simpelweg met het besef dat strategie actief handelen met

zich meebrengt en dus meer is dan een statisch vastomlijnd plan. Hieronder zie je de

belangrijkste principes. Ik ga er vanuit dat jouw visie en missie op orde zijn. Dat is immers

het richtpunt voor jouw strategie. In alle dynamiek eromheen blijft dit de focus. De route

ernaartoe, daar zit je wendbaarheid.

Denk vooruit  en
redeneer  terug-
principe

Start  met het
begin klein-
principe

Werk volgens het
ELOA-principe

1 2 3

- Vooruit kijken en

   terugredeneren

- Denken 10% én doen (90%)

- Doe geen dingen die niet

   bijdragen aan de visie,

   missie en strategie.

- Denk groot

- Begin klein

- Handel met overtuiging

- Experimenteer

- Leer

- Optimaliseer (of stop)

- Accelereer



Om uit te werken: Strategie

HIGHLIGHTS
Vertrekpunt
Waar sta je op dit moment?

Think big
Wat is jouw grote droom.

Start small
Wat is de is het doel en de route
voor de komende 6 à 18 maanden?

Act fast
Welke acties zijn nodig om de
route uit het vorige punt af te
leggen?

Strategische parkeerplaats
Welke ideeën en of acties heb je
(al) voor het grotere doel, maar die
buiten de periode van 6 à 18
maanden vallen?

Strategische alertheid en ELOA
Wat doe je om op de hoogte te
blijven van nieuwe ontwikkelingen,
innovaties, brancheontwikkelingen
en behoefte en gedrag van jouw
doelgroep?
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'WAT JE UITSTRAALT TREK JE AAN.'

Als bedrijf heb je daarom een sterk merk nodig. Een merk waar jouw klanten/jouw

publiek warm voor loopt. Het opbouwen van een herkenbare (merk)identiteit noemt

men branding. In jouw branding bepaal je waarmee en hoe je jezelf, jouw bedrijf en/of

product wilt profileren. Maar let op: er zit een onverwachte diepere lading achter

branding.

Voer voor het onbewuste

Wist je dat 95% van jouw beslissingen (en dus die van jouw publiek) genomen worden

door het onbewuste? Het verstand bedenkt er achteraf gewoon een reden bij. Dat

gebeurt overigens allemaal in een split second. Het bewustzijn heeft doorgaans niet eens

in de gaten dat het onbewuste de beslissing al voor je genomen heeft.

Het nut van strategische branding is de ontwikkeling van een merkidentiteit die zowel

qua vorm als inhoud in staat is te communiceren met het onbewuste van jouw publiek.

Of wellicht beter nog: Een identiteit die in staat is jouw publiek te verleiden.

Treffende quote

Een mooi aspect van branding c.q. merkidentiteit is de volgende quote van powerwoman

Maya Angelou:

PEOPLE WILL FORGET  WHAT YOU SAID

PEOPLE WILL FORGET WHAT YOU DID

BUT PEOPLE WILL NEVER FORGET HOW YOU MADE THEM FEEL



Om uit te werken: Strategische branding

HIGHLIGHTS
Hoe wil jij als merk jouw klanten
laten voelen als ze zaken met je
doen?

Met welke tone of voice wil je jouw
merk communiceren?

Waardestrategieën:
· Productleadership
· Operational excellence
· Customer intimacy

Geef aan hoe jouw ideale mix eruit
ziet in relatie tot jouw merkidentiteit.

Hoe ziet jouw logo eruit?

Kun je de betekenis van jouw logo
uitleggen?
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Nu alle elementen ingevuld zijn, is het doel een consistente pitch voor jouw bedrijf te

maken in maximaal 180 woorden. Dat is ongeveer de lengte van een 60-seconden-pitch.

Een pitch, ook wel elevator pitch genoemd, is een korte presentatie van ongeveer 1 à 2

minuten waarin je vertelt wie je bent, wat je doet en waar je goed in bent. Het heeft een

sprankelende en prikkelende opening die de aandacht van je gesprekspartner trekt en

daarna ook vasthoudt.

Het nut van de pitch is dat je een consistent verhaal over jezelf en jouw bedrijf kan

vertellen aan jouw doelgroep in een zeer korte tijd. Als je gaat netwerken kan je eigenlijk

niet zonder een pitch. Nieuwe contacten leggen gaat het beste als je in een korte tijd een

helder beeld kunt schetsen van wat jij doet. De kans dat potentiële klanten je onthouden

is zo veel groter dan wanneer jij een onsamenhangend verhaal vertelt waar niemand een

touw aan kan vastknopen.

Hanteer daarbij de volgende aandachtspunten:

1. Geef aan wie je bent;

2. Vertel wat jou drijft en waar jij in gelooft;

3. Formuleer het probleem, pijnpunt of uitdaging van jouw doelgroep;

4. Geef aan hoe jij hen kunt helpen;

5. Leg uit hoe jij onderscheidend bent t.o.v. jouw concurrenten;

6. Sluit af met een pakkende oneliner c.q. tagline.

Als je meerdere klantsegmenten en/of meerdere producten hebt  is het verstandig

meerdere pitches te hebben.



Om uit te werken: Jouw pitch

HIGHLIGHTS



De essentie van de pitch

Na afloop van een training stelde één van de deelnemers de volgende vraag: “Ton, weet

jij waar een goede pitch aan moet voldoen?’ Goede vraag. Je hoeft maar even te

googelen om een enorm scala aan pitch-tips te vinden. Natuurlijk is opbouw, inhoud en

een vleugje creativiteit belangrijk.

Ik vertel je liever wat de essentie is van een goede pitch. Die zit in jouw authenticiteit,

contact maken met je publiek, vloeiende ontspanning en bevlogenheid tegelijkertijd.

Heb je wel eens naar een cabaretvoorstelling gekeken?

Woordenstromen, mimiek, intonatie, improvisatie, moeiteloos overschakelend van het

een naar het ander. En dat gedurende 90 minuten lang. Het lijkt zo moeiteloos. Maar

niets is minder waar. Dit is een kwestie van oefenen, oefenen en nog eens oefenen.

Dat geldt ook voor een sterke pitch. Je moet niet oefenen totdat het goed gaat. Je moet

oefenen totdat het niet meer fout gaat. Zodat je met een ontspannen glimlach kunt

vertellen, zonder je druk te maken over wat je in de volgende zin gaat zeggen.

Toppers weten hoe hard je moet werken om erbovenuit te steken. Juist in het

ogenschijnlijke gemak van de pitch straal je vertrouwen en expertise uit naar jouw

publiek. Je pitcht dan zonder dat het op een pitch lijkt. Als je dat tot in de puntjes

beheerst, ben je altijd voorbereid op onverwachte kansen!

Oh ja, en dit is zeker zo belangrijk, maak het interessant zonder te verkopen. Vraag je af

wanneer jezelf geboeid bent door de pitch van een ander. De tijd van jouw klanten is

kostbaar. Het is jouw taak die tijd waardevol te maken. Anders ben je ze kwijt. Dan horen

ze niet meer wat jij zegt, maar zijn ze in hun gedachten al bezig met hoe ze jou kunnen

vangen. Wil je dat? Nee, natuurlijk niet.

Dus let op: wanneer jij aan het woord bent, heb je geen klanten. Je hebt publiek. Publiek

wil geboeid worden. Vergelijk het maar met bingewatchen. Als de aflevering afgelopen is,

ben je nieuwsgierig naar de volgende aflevering. Je blijft kijken.

Op vergelijkbare manier wil jij jouw publiek boeien, zodat ze bij wijze van spreken

halsreikend uitzien naar de rest van jouw verhaal en uiteindelijk naar jouw product of

dienst. Geloof me, ik kan je hier fantastische verhalen over vertellen.

HIGHLIGHTS
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Dit is een bonushoofdstuk als aanvulling op de strategiedelen. Dit is een eerste

doorkijk naar jouw businessmodel. Want alles wat je hebt uitwerkt moet natuurlijk wel

als businessmodel tot leven worden gebracht.

De stap van visie, missie & strategie naar jouw volledige bedrijfsmodel is nu heel dichtbij.

Dit is een waardevolle aanvulling op jouw ondernemerschap en onderneming. Het

maakt namelijk bewust hoe je waarde creëert voor jouw klantsegmenten, wat daarvoor

nodig is en welke kosten- en inkomstenstromen er tegenover staan.

Het Business Model Canvas



HIGHLIGHTS

Wat je al hebt

HIGHLIGHTS

De klantsegmenten

De klantrelaties

1

2

3

De waardepropositie Zie H7De belofte aan de doelgroep en 
daarmee de opdracht aan je zelf.

De doelgroepen voor wie jouw bedrijf
waarde creëert.

De aard van de relatie die je met jouw
klantsegmenten wilt opbouwen.

Zie H3

Zie H3

HIGHLIGHTS

Om zelf uit te werken

HIGHLIGHTS

Kernactiviteiten

4

5

Kanalen Geef per klantsegment aan:
· Hoe jij de klantsegmenten bereikt;
· Hoe klanten met jouw bedrijf in contact kunnen
    komen.

6

7

Key-resources

Key-partners

Welke activiteiten moet je uitvoeren om de
waardepropositie te kunnen realiseren.

De belangrijkste (kapitaal)goederen en/of
middelen (denk bijvoorbeeld aan ICT-
ondersteuning) die je nodig hebt om
bedrijfsmodel te laten werken.

Het netwerk van leveranciers, partners en/of
derden om het bedrijfsmodel te laten werken.

8 Inkomstenstromen Welke inkomsten genereer je die nodig zijn om
het bedrijfsmodel in continuïteit te laten werken?
· Per klantsegment
· Per product / dienst

9 Kostenstromen Welke kosten maak je om het bedrijfsmodel te
kunnen laten functioneren?
· Per klantsegment
· Per product / dienst
· Algemeen
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Best een hele klus om alles precies uit te denken en op elkaar af te stemmen. Dat is in elk

geval het signaal die wij doorgaans krijgen. Je doet het niet zomaar even. Dat moet ook

niet. Jouw business en jouw dromen zijn het waard om die strategie te krijgen die ze

verdienen.

Bij ons kloppen daarom regelmatig ervaren ondernemers aan. Zij kennen het klappen

van de zweep. Onze ervaring is echter dat zij het best lastig vinden om hun bedrijf bondig

samen te vatten. Het is ook lastig om uit je eigen denkpatronen te stappen of louter

objectief naar de eigen situatie te kijken. Op zo’n moment is het goed als je iemand hebt

die dan meer ziet dan jij alleen of die er samen meer uithaalt dan je alleen zou doen.

Een strategie op papier hebben is één ding. Een strategie volgen en onderhouden vergt

een actieve houding. Je moet flexibel kunnen reageren op veranderingen en/of

onverwachte gebeurtenissen. Blijf daarom werken via het ELOA-principe: 

Experimenteer, Leer, Optimaliseer, Accelereer.

Strategie is een WERKwoord.

Ik wens je hele goede business!

Bedrijfsstrateeg

Auteur

Business passionado

YOUR BUSINESS, YOUR DREAMS, YOUR PLANS


