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Voorwoord
Van tijd tot tijd moet een ondernemer afstand
nemen van zijn of haar bedrijf. Als serieondernemer heb ik de afgelopen 20 jaar
ervaren dat die afstand cruciaal is om te kunnen
groeien. Als mens, als ondernemer, en dus ook
met uw onderneming. Een 2e voorwaarde om
te groeien is een representatief klankbord.
Mensen die u de waarheid durven te vertellen.
En dan bedoel ik: collega-ondernemers. Want
van en met elkaar leren, begeleid door de juiste
experts, is de sleutel tot succes.
De meeste ondernemers werken vooral in ‘de
waan van de dag’. Elke dag bezig in het bedrijf.
Vaak heeft u als eigenaar meerdere petten op.
U denkt en kijkt mee op gebieden van sales,
personeel, financiën en marketing. Allemaal
tegelijk, in het hier en nu. Daardoor blijft er maar
weinig tijd over voor de dag van morgen. Laat
staan om 3 tot 5 jaar vooruit te denken. Mede
daardoor zien we al jaren dat bij veel MKBbedrijven de groei op een bepaald moment
stopt. Terwijl de meeste ondernemers wel graag
door zouden groeien, maar niet precies weten
hoe ze dit gestructureerd moeten aanpakken.
In dit e-book geven we u een kijkje in ons
ondernemersprogramma Groeiversneller. Een
ambitieus programma voor ondernemers,
begeleid door groeibegeleiders van onder
meer Centraal Beheer en Port4Growth. We
delen verschillende inzichten uit 4 onderdelen
van het programma. Strategische belangrijke
onderdelen, waarmee u meteen stappen kunt
zetten om te groeien. Te beginnen met het
uitgangspunt: het eindresultaat.
Met vriendelijke groet,
Ralph van Dam
Businesspartner Ondernemerschap bij
Centraal Beheer.

3 / 20

Centraal Beheer Maak een beslissende doorbraak met uw bedrijf

Inhoud

01
Ambitieuze groei begint met een
concreet einddoel
Elk groeiend bedrijf heeft een natuurlijk plafond. Dat is het
moment waarop de groei afneemt of zelfs stopt. Om door
dat plafond te groeien, is vrijwel altijd verandering nodig. En
verandering komt nooit vanzelf. Daar is tijd voor nodig en er
moet energie in gestopt worden. Ambitieuze ondernemers
kunnen dat plafond al bereiken in 3 tot 5 jaar. U heeft dan
medewerkers in vaste dienst en de omzet is misschien al
gegroeid tot boven de €500.000. Maar ook als u daar als
ondernemer nog niet bent, is de volgende stap om te groeien
hetzelfde. Namelijk: het bepalen van uw einddoel.
Uw Strategische foto.
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De bewezen methodiek van de
Strategische Foto

Doorvoeren organisatorische veranderingen
Hoe groter de organisatie, hoe vaker dit voorkomt

De Groeiversneller gaat uit van een bewezen,
krachtig startpunt: de Strategische Foto.

Weet niet

Kort gezegd: het complete plaatje van een

veranderingen doorgevoerd

onderneming over 3 jaar in de toekomst. Dat
klinkt misschien simpel, maar aan de Strategische

geen veranderingen doorgevoerd

Foto ging een lang traject vooraf.

32%

Tijdens de dot-comcrisis na de eeuwwisseling
raakte Joop de Jong, eigenaar van Port4Growth
en bedenker van de Strategische Foto, betrokken

22%

bij een onderzoek van het Ministerie van
Economische Zaken. “De vraagstelling was:
hoe komt het dat het ene bedrijf zo hard kan

Gemiddeld
in nederland

doorgroeien terwijl het andere omvalt?” vertelt De
Jong. Hij onderzocht vervolgens welke factoren
het verschil bepalen tussen succesvol groeien en
minder succesvol in de marge blijven.

36%

De foto is het resultaat van belangrijke

2 t/m 4
werknemers

ondernemerskeuzes
“Ik kwam tot de conclusie dat een succesvolle
ondernemer in staat is zijn of haar ondernemersdroom te vertalen naar een plaatje aan de horizon.

48%

Een stip, zeker, maar dan in de vorm van een
haarscherp uitgewerkte foto. Te beginnen met
5 t/m 9
werknemers

de vraag: hoe ziet je onderneming eruit over 3
jaar. Dat is om 2 redenen een moeilijke, maar
allesbepalende oefening. Ten 1e vergroot het de
intrinsieke motivatie om dat plaatje, dat doel waar
te maken. Want het is jouw toekomstbeeld. Jij

61%

hebt er alles ingestoken wat je hebt. En alleen jij

10 t/m 49
werknemers

kunt het waarmaken. Ten 2e is het maken van die
Strategische Foto vergelijkbaar met het maken van
een film. Je werkt alle scenario’s zo goed uit, dat je in

63%

het proces al heel veel van de belangrijkste besluiten
neemt die de toekomst verder vormgeven.”
50 t/m 99
werknemers

Feiten en cijfers
Groei en verandering gaan hand in hand
Hoe kleiner het bedrijf, hoe minder er verandert. Van
de bedrijven met minder dan 5 werknemers gaf 22%

100+
werknemers

aan in 2019 de organisatie te hebben aangepast1. Bij
ondernemingen met meer dan 100 werknemers ligt
dat met 63% veel hoger. Zodra u ambitieuze doelen

Bron: WEA Factsheet 2019, TNO

1 WEA Factsheet 2019, TNO
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stelt, is verandering bijna altijd onvermijdelijk. Zoals
doelen om te groeien. Want dat is de positieve kant
van de statistieken: met gerichte veranderingen op
basis van een heldere toekomstvisie is groei juist heel
goed mogelijk.

Hoe werkt de Strategische Foto?
Veel bedrijven maken elk jaar een nieuw businessplan.
Daarmee kijken we vanuit het hier en nu precies 1 jaar
vooruit. Dat is een beproefde methode en daar is niets
mis mee. Maar een “echte” foto maken van uw bedrijf,
zoals dat over 3 tot 5 jaar bestaat, is veel krachtiger. Dat
werkt precies andersom. Vanuit uw toekomstige bedrijf

“De vraag is: hoe komt het dat
het ene bedrijf zo hard kan
doorgroeien terwijl het andere
omvalt? Als je dat onderzoekt,
dan blijkt dat een succesvolle
ondernemer in staat is zijn of
haar ondernemersdroom te
vertalen naar een compleet
plaatje aan de horizon.”

kijkt u terug naar nu, en vult u alle stappen in die nodig
zijn om daar te komen. Als ondernemer bent u dan
bezig met vragen als:
•	Wat wil ik zelf met mijn bedrijf bereikt hebben in
die periode?
•	Hoe leg ik dat vast in een missie, die ik in een paar
simpele woorden kan delen?
•	Wat is tegen die tijd wel een onderdeel van mijn
business, en waarom?

Joop de Jong, ondernemer en

•	En welke activiteiten wil ik dan niet meer doen,

oprichter van Port4Growth

en waarom niet?

6 / 20

Centraal Beheer Maak een beslissende doorbraak met uw bedrijf

Inhoud

Ambitieuze groei begint met een concreet einddoel

“Begin with the end in mind”

Maak uw eigen strategische foto
Hoe u aan uw eigen strategische foto kunt werken

Stephen Covey, schrijver van De zeven
eigenschappen van effectief leiderschap

wordt misschien het beste duidelijk met een kleine
oefening in 2 stappen:
Stap 1
Probeer eens zo precies mogelijk te omschrijven wat u

De kern van ondernemen om te groeien

met uw bedrijf bereikt wilt hebben over 3 tot 5 jaar.

Het maken van een Strategische Foto is essentieel

Het hoeft niet kort en krachtig, daar is een mission

voor ambitieus ondernemerschap. Niet zomaar een

statement voor. Neem de tijd, laat uw gedachten de vrije

bijkomend klusje dat alleen maar tijd kost. Met een

loop, en schrijf alles op. Ook als het wat onwennig klinkt,

gezonde groeiambitie hoort het vormgeven van

of onmogelijk lijkt.

toekomstbeeld thuis in het hele pakket. Want de
Strategische Foto brengt focus op wat echt telt voor

Stap 2

effectief ondernemerschap.

De verbeelding die we van u vroegen in stap 1 is de
eerste, ruwe aanzet tot de foto die nog verder moet

Realiteitscheck voor alle belangrijke vragen

worden ontwikkeld. Nu gaan we een stap verder.

Hoe concreter de foto, hoe beter de realiteitscheck.

Bedenk voor alles wat u bij stap 1 heeft genoteerd

Heeft mijn bedrijf een winstgevend businessmodel?

wat daar wel bij hoort, wat niet, en waarom precies.

Welke plek heeft het over 3 tot 5 jaar in de markt?

U kunt de tabel hieronder gebruiken om deze

Welke activiteiten, diensten, producten zijn er dan?

stap uit te werken. Op deze manier krijgen we

Misschien is het bedrijf verhuisd. Of uitgebreid met

uw Strategische Foto stap voor stap scherper,

meer vestigingen. En wat betekent dat voor het

completer en concreter. Terugwerkend vanuit uw

personeel, de klanten, de samenstelling van het

toekomstvisie naar het heden. De Amerikaanse

team? Om antwoord te geven op al die vragen is

schrijver Steven Covey zei het lang geleden al: “Begin

het visualiseren en onder woorden brengen van uw

with the end in mind” – begin waar u straks wilt

toekomstvisie zo belangrijk. Hoe kwetsbaar dat soms

eindigen. Dat is de kern van de strategische foto. De

ook voelt.

ondernemersdroom op papier zetten.

Wat behoort wel tot

Waarom dit wel?

Wat behoort niet

de business in 202x

Waarom dit niet?

(meer) tot de business
in 202x
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Sparren, inspiratie en motivatie
Wat als het u niet lukt? Daarmee worstelen veel

Beter en sneller opschalen is de sleutel tot
succes

deelnemers aan de Groeiversneller. En dan blijkt dat

“Om te groeien wil je kijken naar alles wat leidt tot

collega-ondernemers, die allemaal met vergelijkbare

betere en snellere opschaling”, legt De Jong uit.

vragen zitten, de inspiratie en motivatie leveren om

“Nu is het in de Nederlandse ondernemerscultuur

door te zetten. En de onzekerheden om te zetten

gebruikelijk om de groei zelf te financieren. Veel

in besluiten die het verschil maken. Een netwerk

ondernemers hier ondernemen met eigen geld.

van gelijkgestemden is van onschatbare waarde.

Maar dat kan een serieuze groeibeperker zijn. Want

Ondernemers die elkaar een spiegel durven voor

dan gaat het in kleine stapjes, en dat is minder

te houden. Die mooie praatjes niet voor zoete koek

effectief. De andere keus is om er geld voor binnen

nemen. Maar elkaar wel stimuleren en prikkelen in

te halen. Maar dan is het belangrijk om te weten met

hun ondernemerschap.

wie je aan tafel zit. Zo’n investeerder zegt meestal:
‘laten we eerst eens een kopje koffiedrinken, dat

Port4Growth stond aan de basis van
de Groeiversneller

kan nooit kwaad’. Maar dat kan dus wél kwaad. Het
onderhandelingsproces begint namelijk al bij het
allereerste contact. Daarom is die voorbereiding

	In vervolg op de Strategische Foto startte De

zo belangrijk. Dat je niets weggeeft. En dat begint

Jong in 2004 het platform Port4Growth. Met als

met die Strategische Foto. Want als je dat goed

doel ondernemers te helpen groeien. In 2009

hebt gedaan, weet je ook hoeveel invloed je een

klopte het Ministerie van EZ nogmaals aan om

investeerder wil toestaan. En wat je daarvoor terug

daar een programma omheen op te bouwen.

wil hebben.”

Dat werd de Groeiversneller. Een uitgebreid
programma voor en met ondernemers en
experts, met een aantrekkelijk competitieelement voor Nederlandse ondernemers
met een échte groeiambitie. Meer dan 200
ondernemers doorliepen het programma van
de Groeiversneller. Zij bewezen de methodiek.
Van de Strategische Foto tot het belang van
afgewogen investeringskeuzes. Centraal
Beheer biedt het ondernemersprogramma
Groeiversneller nu aan in een verkorte,

Werken aan uw ondernemersdroom

praktische vorm.

Heeft u groeiambities, maar uw plan nog
niet helemaal helder? Of gewoon het
gevoel dat u meer uit uw bedrijf kunt
halen? In onze Masterclass Strategische
Foto nemen we u in 2 uur tijd mee om de
eerste stappen te zetten in het realiseren
van uw eigen Strategische Foto. Samen
met collega-ondernemers. Schrijf u nu in voor
onze Masterclass Strategische Foto.

Schrijf u nu in
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Risico en continuïteit bepalen uw succes
“Zonder doelen geen risico.” Dat is een favoriete uitspraak van
Gerard Rooks, risicomanager en begeleider bij Groeiversneller.
Eigenlijk geeft hij precies het omgekeerde aan: zodra u doelen
stelt, komen daar risico’s bij kijken. Of iets wiskundiger gezegd:
Risico = het effect van onzekerheid op uw doelen.
Elke groeiambitie brengt een aantal doelen met zich mee.
Dan is het goed om te onderzoeken welke risico’s die doelen
in gevaar kunnen brengen.
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Feiten en cijfers
Het World Economic Forum (WEF) brengt jaarlijks
een Global Risk Report uit. Daarin wordt gekeken
naar risico’s die wereldwijd spelen en impact kunnen
hebben op de samenleving in het algemeen en
ondernemingen in het bijzonder. De belangrijkste
trend voor 2020 is volgens het WEF de verschuiving
van geopolitieke verhoudingen. De Verenigde
Staten gelden niet langer als een stabiele factor,
terwijl grootmachten als Rusland en China steeds
nadrukkelijker hun stempel drukken op de wereld.
Ook het klimaat en vooral het niet halen van
klimaatdoelen blijft hoog op de lijst van mondiale
bedreigingen staan. Verlies aan biodiversiteit en de
snellere opwarming van de aarde zorgen voor steeds
meer en steeds grotere natuurrampen. En dat zien

Gerard Rooks is s enior consultant en trainer bij Achmea
en begeleider van Groeiversneller.

we terug in de top 5 risico’s wereldwijd van 2020:
1. Verdere versnelling van klimaatverandering
2. Instabiele geopolitieke verhoudingen

relevante kennis uit de organisatie te halen. Maar als

3. Verlies van biodiversiteit

ondernemer kunt u dat ook zelf doen. Dat betekent:

4. Extreme weersomstandigheden

praten met stakeholders. Uw managementteam

5. Schoon water crisis

natuurlijk, maar ook externe stakeholders, zoals
accountants, verzekeraars, leveranciers en partners.

Deze 5 potentiële crises zijn natuurlijk in eerste

Voor elke organisatie en ieder doel kunnen de

instantie mondiale problemen. Maar ze hebben

risico’s verschillen. Bovendien kunnen bedreigingen

zowel direct als indirect effect op het gedrag

veranderen onder invloed van allerlei factoren.

van consumenten. Bijvoorbeeld door afnemend

Risicomanagement is dus een doorlopend proces,

consumentenvertrouwen. Maar ook door als

waarin steeds dezelfde stappen terugkomen:

consument andere keuzes te gaan maken.
Elektrisch rijden bijvoorbeeld, minder vliegen en

•

Het vaststellen van een doelstelling

een duurzamer eetpatroon. Zo leveren mondiale

•

Een analyse van de risico’s

bedreigingen tegelijk ook kansen op.

•

Inschatten van de risico’s

•

Risicobereidheid bepalen

Risico’s bepalen en continuïteit borgen

•

Beheersmaatregelen vaststellen

Een onderneming die doelen stelt, krijgt te maken

•

Monitoren van de risico’s

met factoren die de strategie kunnen beïnvloeden.
Dat kunnen zowel interne als externe factoren

Het boek Risicogestuurd werken van Martin

zijn. Denk bijvoorbeeld aan wetswijzigingen of

van Staveren biedt hiervoor naast een heldere

politieke ontwikkelingen. Maar denk ook aan uw

uiteenzetting van de theorie ook een doeltreffende

eigen medewerkers. Zijn die in staat de nieuwe

aanpak.

ontwikkelingen en de groei van het bedrijf bij te
benen? Het is de kunst om die risico’s allemaal in
kaart te brengen. Om te bepalen waar de valkuilen
zitten kunt u een risicomanager inschakelen om de
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Risico en continuïteit bepalen uw succes

“Stel je ook het ondenkbare
voor. Als ik vorig jaar bij
een risicoanalyse voor een
vleesverwerkend bedrijf had
gezegd: wat als al je personeel
tegelijk ziek wordt? Dan was
ik uitgelachen. En kijk nu eens
naar de actualiteit in die
sector.”

Stel de juiste vragen
Door in gesprek te gaan met uw managementteam
en uw medewerkers kunt u veel pijnpunten boven
tafel krijgen. Hoe goed dat lukt is deels afhankelijk
van de bedrijfscultuur. Hoe gaan medewerkers
bijvoorbeeld om met kritiek? Durven ze fouten toe
te geven? En in het verlengde daarvan: durven ze
u te vertellen waar de risico’s zitten? Ook dat zijn
belangrijke inschattingen. Want pas als u over alle
relevante informatie beschikt, kunt u beslissen hoe u
met de gevonden risico’s om wilt gaan: voorkomen,

Louis Koehorst, Senior Risicomanager

verkleinen, accepteren of uitbesteden.

bij Achmea

Praktijkvoorbeeld: minder omzet door meer
ambitie
Door de coronacrisis ziet een ondernemer met
meerdere restaurants zijn omzet hard teruglopen.
Als hij eindelijk zijn deuren weer mag openen voor
het publiek, is dat maar met de helft van het aantal
tafeltjes. Om toch voldoende omzet te halen stelt
hij voor zichzelf, en dus ook voor zijn medewerkers,
het doel om zoveel mogelijk tafeltjes 2 keer per
avond te bezetten. Een duidelijk doel. En dan zijn
er ook duidelijke risico’s. Want als het personeel de
instructies strikt opvolgt, kunnen gasten het gevoel
krijgen dat ze niet erg welkom zijn. Met als gevolg dat
ze niet meer terugkomen. Maar het kan ook zorgen
voor een directe daling in de omzet van de avond.
Want als er nog geen nieuwe gasten zijn, loopt de
ondernemer wel de omzet mis uit de drankjes die
vaak na het diner nog worden gedronken.

11 / 20

Centraal Beheer Maak een beslissende doorbraak met uw bedrijf

Inhoud

03
Strategie
De module Strategie van de Groeiversneller biedt verschillende
modellen om strategieën uit te werken. Daarmee kijken de
deelnemers op een gestructureerde manier vooruit. Hoe ze hun
plannen kunnen waarmaken. Welke zaken daarbij belangrijk
zijn en welke juist niet. Scherpe keuzes maken, prioriteiten
stellen, om in een zo recht mogelijke lijn naar het doel te
gaan dat de ondernemer met de Strategische Foto heeft
gevisualiseerd.
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Feiten en cijfers
Kort voor de coronacrisis zagen de meeste

Zo’n 52% van
de 1,15 miljoen
MKB-bedrijven
in ons land
verwachtte
in 2020
omzetgroei
te realiseren

ondernemers de toekomst nog zonnig in. Zo’n 52%
van de 1,15 miljoen MKB-bedrijven in ons land
verwachtte in 2020 omzetgroei te realiseren, blijkt uit
onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes uit
20192. En zelfs een crisis van deze omvang biedt voor
veel bedrijven nieuwe kansen. Wat de impact zal zijn
van de huidige pandemie valt nu nog niet te overzien.
Maar enkele opmerkelijk cijfers uit het rapport zijn
toch veelzeggend.
Banken zijn streng bij kredietverstrekking

Bancaire financieringskloof 22%

De bancaire financieringskloof in Nederland is met
22% vele malen groter dan in de ons omringende

€

landen. Dat wil zeggen dat het MKB in Nederland
veel minder makkelijk bankkredieten krijgt om te
groeien dan bedrijven in de rest van de Eurozone
(gemiddeld 3%). Dat kan de reden zijn dat 44%

Nederland

€

van de Nederlandse MKB-bedrijven de winst direct
investeert in de eigen onderneming. Terwijl slechts

Rest
Eurozone

25% daarvoor financiering binnenhaalt.
Te verwachten groei uit:

Het MKB ziet nog meer dan genoeg kansen
De meeste ondernemers (22%) verwachten groei te

22% digitale technologie en sociale media.

halen uit digitale technologie en sociale media. Op de
tweede plaats staat met 13% de internationale handel.

13% uit de internationale handel.

12% verwacht groei te realiseren uit nieuwe producten
en diensten en nog eens 10% verwacht te groeien door
nieuwe markten aan te boren. Genoeg optimisme

12% nieuwe producten

dus, hoewel het nu onwaarschijnlijk is dat de hoge
verwachtingen ook daadwerkelijk worden gehaald.

10% nieuwe markten aanboren

Nederland heeft een top-4 vestigingsklimaat
voor MKB-bedrijven wereldwijd

MKB toplanden

Volgens Euler Hermes staat Nederland op de 4e
plaats van gunstige vestigingsplaatsen voor het

1 Verenigde Staten

midden- en kleinbedrijf. Alleen Canada, Hong Kong,
en de VS gaan ons voor. Het rapport komt tot dat
oordeel vanwege onze flexibele arbeidsmarkt,

2

Hong Kong

relatief lage ambtelijke barrières en als u
financiering krijgt, heeft u in elk geval uitstekende

		

financieringsvoorwaarden. Als grootste risico’s
noemen ondernemers de politieke situatie in de VS

			

(42%), de onduidelijkheid rondom Brexit (35%) en

3 Canada
4

Nederland

de stijgende kosten van grondstoffen (23%).

2 Global Business Monitor, Euler Hermes
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Hoe werkt u aan de juiste strategie

Strategie 4: Terugtrekken

Bij het bepalen van de beste groeistrategie is een

Als een interne zwakte samenvalt met een

SWOT-analyse van de onderneming een sterk

externe bedreiging zijn soms ingrijpende

hulpmiddel. Waar zitten de sterke en zwakke punten

maatregelen nodig. Denk bijvoorbeeld

in de organisatie? Dat zijn de interne factoren. En

aan het hoge personeelsverloop van de

welke kansen en bedreigingen zijn er op het pad

fabrikant uit ons voorbeeld. De grote vraag

naar groei? Dat zijn de externe factoren. Door te

naar beschermingsmiddelen trekt ook

analyseren hoe die 4 factoren op elkaar inwerken,

nieuwe marktspelers aan. Een fabrikant

kunt u een zogenaamde confrontatiematrix opstellen.

van horecakleding bijvoorbeeld, die zijn

En op basis daarvan kunt u strategische beslissingen

eigen afzetmarkt ziet krimpen. Die besluit

nemen.

een productielijn om te bouwen voor
beschermingsmiddelen. Als deze nieuwe

Strategie 1: Aanvallen

concurrent betere arbeidsvoorwaarden heeft,

Sommige kansen zullen samenvallen met de

dan kan het hem lukken ervaren personeel

sterke punten van de onderneming. Bijvoorbeeld

af te snoepen. In dat geval kan het verstandig

als plotseling de vraag naar beschermende

zijn om de concurrentie niet aan te gaan,

middelen wereldwijd explodeert en een lokale

hoe moeilijk die afweging ook is.

fabrikant een sterk ontwikkeld logistiek proces
heeft. In dat geval staan de seinen op groen om
een internationale speler te worden.

Zo passen de 4 strategieën in een
confrontatiematrix

Strategie 2: Verdedigen
Bij sterke punten van de organisatie die te

Kansen

Bedreigingen

Sterktes

Aanvallen

Verdedigen

Zwaktes

Versterken

Terugtrekken

maken krijgen met een externe bedreiging,
is een verdedigende strategie de beste keus.
Bijvoorbeeld als de fabrikant van beschermende
middelen te maken krijgt met leveranciers die de
vraag naar grondstoffen niet aankunnen. De grote
kracht van het bedrijf, de efficiënte distributie, kan
dan stil komen te vallen door een externe factor.
De fabrikant zal dan op zoek gaan naar andere
leveranciers om zijn aanvoer veilig te stellen.
Strategie 3: Versterken
Een zwakte in de organisatie kan in de weg staan
van een grote externe kans. Zo’n situatie vraagt
om een versterkende strategie. Als de fabrikant
uit ons voorbeeld ook te kampen heeft met
een hoog verloop zal hij de juiste maatregelen
moeten nemen om dat terug te dringen. Want als
personeel een zwakte is van het bedrijf, kan dat de
groeiambitie in gevaar brengen.
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Strategie

De waardedimensies van Treacy en Wiersema
Strategieprofessor Michael Treacy en ondernemer

Product Leadership
Beste product

Fred Wiersema onderscheiden 3 waardedimensies

Zeer sterk in innovatie en merkmarketing

(strategieën) die elk een specifieke doelgroep
aanspreken:
1. operational excellence
2. product leadership
3. customer intimacy
Die dimensies zijn niet altijd met elkaar te verenigen.
Zo kan een product niet zowel het goedkoopst als het
meest innovatief zijn.
Een waardestrategie gaat – net als de Strategische
Foto – verder dan het businessplan. Alle onderdelen

Operational Excellence
Beste prijs

Customer Intimacy
Beste totaaloplossing

Superieure operaties

Uitblinken in klantaandacht

en uitvoering

en klantenservice

van de bedrijfsvoering moeten afgestemd zijn op
die strategie. Dat betekent dat de keuze voor een
dimensie zijn stempel drukt op het hele bedrijf. Om

2.	Zorg ervoor dat u de andere waardedimensies

een voorbeeld te noemen: de inkoopafdeling van

minstens op het drempelniveau uitvoert dat

een bedrijf dat het goedkoopste wil zijn, heeft totaal

in de markt geldt. Als u de prestaties in een

andere prioriteiten dan die van een organisatie die de

andere dimensie verwaarloost, kan dat de

beste wil zijn.

aantrekkelijkheid van de onovertroffen waarde
van uw bedrijf schaden.

4 regels om de concurrentie te verslaan

3.	Domineer uw markt door de waarde continu te

Treacy en Wiersema geven 4 regels waaraan

verhogen. Een bedrijf dat zich concentreert op het

concurrerende bedrijven zich moeten houden:

verbeteren van 1 type van klantwaarde, zal bijna

1.	Bied de beste propositie in de markt aan. Dat

altijd een betere prestatie in die dimensie leveren

kan alleen door uit te blinken in 1 specifieke

dan een bedrijf dat zijn aandacht over meer

waardedimensie. Marktleiders ontwikkelen

dimensies verdeelt.

daarom eerst een waardepropositie die

4.	Bouw aan een operationeel model dat volledig

onweerstaanbaar en onovertroffen is.

focust op het leveren van de onovertroffen
waarde. Dit model is de sleutel naar het
overtreffen van de klantverwachting. En daarmee
bepaalt uw bedrijf de nieuwe norm.

Praktijkvoorbeeld Groeiversneller
Deze eenvoudige strategiewijziging bracht de Europese markt binnen handbereik
Een ondernemer die landelijk elektrische scheepsmotoren leverde, liep al langere tijd tegen zijn grenzen
aan. Tot hij tijdens de module Strategie van de Groeiversneller uitlegde wat zijn probleem was. Zijn
belangrijkste distributiekanaal waren de werven voor plezierjachten. Maar die kozen toch nog altijd liever
voor het vertrouwde alternatief op diesel of benzine. Dat wekte de verbazing van de andere deelnemers.
Ze vroegen hem waarom hij bleef proberen de conservatieve werven te overtuigen. “Waarom ga je niet in
plaats van een push-strategie een pull-strategie hanteren, waarbij je de eindmarkt gaat benaderen voor
de omslag naar elektrisch? Dan heb je niet alleen een extra distributiekanaal. Want ook bij de werven zal
de transitie naar elektrisch daardoor in een stroomversnelling komen, als ze zien dat de vraag groeit.” De
ondernemer raakte overtuigd en pakte de uitdaging op. Inmiddels is hij vanuit Nederland Europa ingegaan
met een strategie die direct de markt benadert en zijn schaalbaarheid enorm heeft vergroot.
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04
Leiderschap en team
Groeien doet u niet alleen. Daarvoor zijn medewerkers nodig.
Medewerkers die uw missie begrijpen en die achter uw visie
staan. Maar dat gaat niet vanzelf. Of dat lukt, hangt af van
verschillende factoren. Hoe goed u, als leider, uw toekomstbeeld
kunt overbrengen op uw mensen. En hoe de samenstelling van
uw team eruitziet. Maar het hangt net zo goed af van de manier
waarop u en uw medewerkers met elkaar communiceren en
samenwerken. Hierover gaat de module Leiderschap en team.
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Leiderschap en team

Feiten en cijfers

Hoe leiderschap aansluit op ondernemersdoelen

Werknemers in Nederland zijn over het algemeen

Ieder mens heeft allerlei eigenschappen. Kwaliteiten,

behoorlijk tevreden met hun baan. Ook in 2019

talenten, verbeterpunten en dingen die hij of zij beter

vond ongeveer driekwart zowel het werk als de

aan een ander kan overlaten. Dat geldt voor uw

arbeidsomstandigheden prima3. Dat klinkt niet

managementteam, voor uw medewerkers en voor

verkeerd. En toch schuilt er een gevaar in, als u

uzelf. Omdat de dagelijkse praktijk voor een groot

serieuze groeiplannen heeft. Want bijna 10% is

deel bestaat uit de relaties en interacties tussen u

helemaal niet zo blij met het werk. En dan is het van

en uw team, is uw persoonlijke karakter van grote

belang om stil te staan bij de impact die deze groep

invloed op het realiseren van uw ondernemersdoelen.

kan hebben op uw groeistrategie. Maatregelen om

Zo heeft iedereen bepaalde voorkeuren in gedrag

ook die 10% aan boord te krijgen zijn dan nodig.

en communicatie. Die hebben grote invloed op
uw leiderschapsstijl en de samenwerking binnen
uw team. En daarmee ook op het behalen van uw
ondernemersdoelen. Om uw eigen voorkeursgedrag

Tevredenheid arbeidsomstandigheden

en -communicatie in kaart te brengen en de
4% Zeer ontevreden

voorkeuren van anderen beter te begrijpen, wordt
vaak gebruik gemaakt van het DISC-model. Het DISCmodel gaat uit van 4 verschillende stijlen. In welke

5% Ontevreden

stijl herkent u zichzelf het meest?

17% Neutraal
60% Tevreden
15%

Zeer tevreden

Tevredenheid werk
3% Zeer ontevreden
4% Ontevreden
15% Neutraal
59% Tevreden
19%

Zeer tevreden

D

I

Daadkrachtig
Direct
Doener
Doelgericht

Inspirerend
Interactief
Invloedrijk
Initiërend

C

S

Correct
Consciëntieus
Calculerend
Controlerend

Sociaal
Stabiel
Samen
Sympathiek
Supportgevend

3 Monitor Arbeid 2019, TNO/CBS
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Leiderschap en team

Met een mini DISC-analyse krijgt u alvast een beeld

Voorbeeld van een

De onderstaande 10 blokken zijn een zeer vereen-

ingevuld blok:

voudigd voorbeeld van een DISC-analyse. De bedoeling
is om steeds 1, 2, 3 en 4 punten te geven per blok. De

3

Wilskrachtig

4 is voor de eigenschap die het beste bij u past en een

1

Tactvol

2

Invoelend

4

Speels

1 geeft u voor de eigenschap die het minst op u van
toepassing is. Als voorbeeld hebben we een blok al
ingevuld. Bent u klaar met invullen? Dan kunt u aan het
einde uw totalen bij elkaar optellen.

I

Geestdriftig

S

Voorkomend		 I

Inspirerend

D

Besluitvaardig

C

Verstandig			

S

Volhardend

C

Zorgvuldig

I

Spraakzaam			

D

Hardnekkig

S

Loyaal		

D

Uitdagend			

C

Accuraat

C

Gereserveerd

D

Concurrerend		 D

Direct

I

Innemend

S

Verzoenend			

I

Vrolijk

S

Goedmoedig

I

Gezellig			

C

Diplomatiek

D

Rusteloos

C

Grondig			

S

Tactvol

S

Verstandig

I

Vriendelijk			

I

Communicatief

D

Agressief		

D

Veeleisend

C

Logisch		

C

Voorzichtig

S

Ontspannen		

Tel nu alle punten op per letter
en noteer hieronder de score:
D

I
D

Wilskrachtig

C

Beheerst		

C

Tactvol		

I

Aardig		

S

Invoelend

S

Opmerkzaam		C

I

Speels		

D

Koppig		

S

Totaal:		

100

Wat betekent de uitslag?

eigenschappen, dan is de C uw profiel. Dat betekent:

Heeft u de hoogste score bij rood? Dan behoort u

correct, consciëntieus, controlerend en calculerend.

tot het Discprofiel D. Dat staat voor daadkracht,

Natuurlijk geeft zo’n vereenvoudigde analyse geen

doen, direct en doelgericht. Is geel uw voornaamste

genuanceerd beeld. Het zijn juist de combinaties van

keuze? Dan hoort u bij de I, die staat voor inspireren,

eigenschappen uit de 4 profielen die inzicht geven in

interactie, invloed en initiëren. Een hoge score

uw leiderschapsstijl. Maar toch: wellicht herkent u iets

bij groen staat voor de S van sociaal, stabiel,

van uzelf dat iets verklaart over de manier waarop u

samen en steunend. Scoort u het best op blauwe

werkt en relaties met uw medewerkers onderhoudt
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Werken aan het beste team
Leiderschap is belangrijk, maar zeker niet het hele
verhaal. Om uw bedrijf de juiste impuls te geven voor
groei is het ook belangrijk om te weten waar u voor
staat. Welke waarden horen bij mijn bedrijf? Wat
wil ik uitstralen naar klanten, leveranciers, collega’s
en partners? Welke normen en waarden zijn echt
belangrijk voor me en maken het verschil? Allemaal
vragen die lastig te beantwoorden zijn. Maar juist op
die punten kan een bedrijf zich onderscheiden. Een
beeld uitstralen naar buiten waarin klanten zich zullen
herkennen. En waar medewerkers trots op kunnen zijn.
Het waarmaken van uw groeiambities doet u
samen met uw team. Effectief leiderschap en een

Een goed team is meestal divers

goede samenwerking zijn daarbij essentieel. In

“Tijdens een van de Groeiversnellersessies

onze Masterclass Leiderschap en team krijgt u

over Leiderschap en Team kwam naar voren

inzicht in uw eigen communicatiestijl en gedrag,

dat een deelnemer vond dat ze zo weinig

en het effect daarvan op anderen. Ook leert

afmaakten in het bedrijf”, vertelt Arno Brons,

u welke andere voorkeuren er zijn en wat het

Managing Consultant en begeleider van

gevolg is van verschillende teamsamenstellingen.

de Groeiversneller. “Uit het assessment

En daarmee hoe u uw bedrijfsdoelen makkelijker

dat we maakten van zijn leiderschapsstijl

kunt halen.

kwam naar voren dat hij een zeer creatieve
persoonlijkheid heeft. Inspirerend maar ook
erg impulsief, overlopend van goede ideeën

Meld u nu aan

en vol enthousiasme om aan nieuwe projecten
te beginnen. Zelf zei hij daarover: ‘Ja, maar zo
zijn we dus allemaal. Mijn hele team zit precies
zo in elkaar als ik. Zou het daardoor komen
dat we zo vaak aan nieuwe dingen beginnen
waarvan we de helft niet afmaken?’ Er zat dus
te weinig diversiteit in zijn team. Natuurlijk
kwam daar een goed gesprek over op gang.
Moest hij de samenstelling van zijn team
veranderen? Mensen erbij halen? Daar was
op dat moment geen ruimte voor. Uiteindelijk
kwam de groep tot een creatieve oplossing,
die in de praktijk ook echt blijkt te werken. Een
fix-middag. Gewoon een vaste middag waarop
het team bij elkaar gaat zitten met een hapje
en een drankje om lopende projecten verder
te trekken. Vaak blijven die hangen op klusjes
waar niemand zin in heeft, maar zo met z’n
allen in een gezellige setting lukt het wel. Ik
vind dat een mooi staaltje van omdenken.”
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Niemand kan alleen de kar trekken
De grootste meerwaarde van de Groeiversneller is volgens
groeibegeleider Ralph van Dam misschien wel de interactie
tussen ondernemers. “Ondernemers zijn mensen die hun vrijheid
koesteren. Ze werken aan hun droom en maken uit het niets
iets tastbaars. Maar met die gedrevenheid van de ondernemer
komt ook een zekere mate van eenzaamheid. Want als het
erop aankomt staan ondernemers er altijd alleen voor. Maar
binnen dit programma niet. Binnen de snelkookpan van de
Groeiversneller staan ze allemaal voor dezelfde uitdagingen.
En ze spreken elkaars taal, ze begrijpen elkaars zorgen. Dat is
even waardevol als onbetaalbaar.”

Ga meteen aan de slag met uw groeiambities
Schrijf u in voor 1 van onze praktische
online masterclasses. Of lees meer over ons
ondernemersprogramma Groeiversneller
op centraalbeheer.nl/groeiversneller.
Liever meteen persoonlijk contact? Vraag dan
een vrijblijvend kennismakingsgesprek
aan met Ralph van Dam.
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