
CLAIM 
JE DOMEIN

OP WIE 

RICHTEN 

WIJ ONS?

IN WELKE 

BEHOEFTE 

VOORZIEN 

WIJ HEN?

HOE MAKEN 

WE DIT 

WAAR?



Leuk dat je samen met mij wilt werken aan de conditie van je bedrijf.

In deze vijfde workout gaan we bepalen wat de strategische keuzes worden voor je bedrijf of business unit.

We gaan uit van de volgende opties:

AANVALLEN: In dit kwadrant zetten we sterkten van je bedrijf af tegen de kansen die de omgeving je biedt. Kies vanuit de confrontatiematrix de combinaties die je met een 5 

beoordeeld hebt. Je kunt hier een offensieve strategie op loslaten. Je pakt namelijk een kans door de sterkten vanuit je bedrijf!

VERDEDIGEN: Hier gaan we de bedreigingen vanuit de omgeving afzetten tegen de sterkten van je bedrijf. Kies wederom de combinaties hier die je met een 5 beoordeeld hebt. Een 

bedreiging kun je wellicht neutraliseren met een sterkte. Je kiest hier dan voor een defensieve strategie.

VERSTERKEN: Hier breng je de zwakten van je bedrijf samen met de kansen in je omgeving. Je brengt dus in kaart waar je bedrijf zwak in is en waar je als bedrijf aan moet werken 

om de kans die zich voordoet te kunnen benutten. 

TERUGTREKKEN: Dit kwadrant brengt bedreigingen in verband met zwakten. Wanneer je in dit kwadrant scores 5 hebt gegeven, heeft dit direct de aandacht nodig van jouw 

bedrijf/management. Als je niet in staat bent om de zwaktes om te buigen naar sterktes, moet je je terugtrekken uit een bepaalde markt. Wanneer dit niet direct mogelijk is, ga je de 

overlevingsstrategie toepassen. 

Je hebt nu als bedrijf een helder beeld van de keuzes die je hebt. Waar kun je snel omzet en winst verhogen. Wat zijn verbeterpunten in je bedrijf en waar zie je serieuze bedreigingen 

en zie je dat er een discrepantie is ontstaan dus de vragen vanuit workout 1: 

Vraag 1: Op wie richten wij ons

Vraag 2: In welke behoefte voorzien wij hen

Vraag 3: Hoe maken we dit waar

Je hebt nu stap 5 van je strategische business plan voltooid.

Wil je de complete Business Strategy Workout binnen jouw bedrijf opzetten en je wilt mijn hulp?

Stuur dan een berichtje naar workout@contentplace.nl.

Succes, You can do it!

Kora Kemp

STRATEGISCHE
KEUZE
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