IN 5 STAPPEN
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BEDRIJFSPLAN
INSPIRATION BUILDERS
Organiseert jouw bedrijf

Plan specificeren

Jouw bedrijfsplan
Structuur

Een plan

Je hebt een doel, ambitie of plan met jouw bedrijf.
Maar vanwege tijdgebrek, het ontbreken van structuur
of onduidelijke taken en verantwoordelijkheden, lukt
het niet om dit te behalen. Je wilt hier verandering in
brengen. Inspiration Builders ondersteunt jou in dit
proces, we gaan samen deze verandering organiseren.
In dit document zetten we de eerste stap naar
structuur in jouw bedrijf. We gaan het doel formuleren
in een gespecificeerd plan.

Voordat je jouw doelen kunt bereiken moet je een goed
plan hebben. In dit plan moet duidelijk worden waar je
organisatie op dit moment staat, waar je naartoe wilt en
hoe je hier gaat komen. Ook wel een GAP-analyse
genoemd. Hier vind je de vijf stappen hoe je deze analyse
voor jouw bedrijf maakt.
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Klanten

We beginnen als eerst met het bepalen wat jouw klanten van jou willen. Maar
ook wat ze in de toekomst van jou willen. Oftewel, je begint met een
marktonderzoek.

Wie zijn mijn klanten:

Wat zijn de behoeften van mijn klant:

Wat zijn de toekomstige behoeften van mijn klant:

Hoe spelen wij in op deze toekomstige behoefte:
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Wie wil je zijn?

Nu je weet wat de klant van je wil, gaan we bepalen wat jij wilt met je bedrijf.
Wie wil je zijn op de markt en wat is je onderscheidende vermogen in
vergelijking met je concurrenten.

Wie zijn je concurrenten:

Hoe onderscheiden jouw concurrenten zich:

Wat is jouw onderscheidende vermogen:

Hoe wil je dat jouw klant jou ziet:
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Wat wil je bereiken?

Je hebt de markt en jouw positie in de markt in kaart gebracht. Nu is het van
belang om jouw bedrijfsdoelen te formuleren. Wat wil je bereiken? Waar wil
je over een aantal jaren staan met jouw bedrijf.

Welk(e) doel(en) wil je behalen:

Wat heb je daarvoor nodig:

Wanneer kun je het doel bereiken:

Wie zijn erbij betrokken:
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Waar sta je nu?

Oké, je weet waar je naar toe wilt. Maar waar sta je nu? In deze stap gaan we
bepalen waar jouw bedrijf nu staat. Om zo te kunnen vaststellen wat er moet
gebeuren om de doelen te behalen.

Wat is de strategie van jouw bedrijf:

Is de organisatie financieel gezond:

Hoe zijn de bedrijfsprocessen ingericht:

Is er een commercieel plan:
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Het stappenplan

Het stappenplan is onderdeel van de tweede fase van het Inspiration
Builders Model. Maar op basis van de bovenstaande gegevens kun je al
vaststellen welke onderdelen er in het stappenplan moeten komen.

Waar staat jouw bedrijf nu:

Waar wil je met jouw bedrijf naartoe:

Wat moet je hiervoor doen:
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