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Positiviteit beweegt!

BETER KOERSEN GROEIAANPAK

HOE GROEIEN WIJ IN  
KWALITEIT EN/OF OMZET?
De markt trekt aan. Organisaties moeten heldere keuzes maken 
over het benaderen van doelgroepen, de teamsamenstelling, de 
inrichting van product-marktcombinaties en een mogelijk nieuwe 
strategische koers. Met het stappenplan van de Beter Koersen 
Groeiaanpak (GO!) helpen we organisaties deze keuzes te maken. 

Doel: Groeien door een heldere koers, herkenbaar voor klant  
en medewerkers. 
NB: De aanpak is geschikt voor de ESF regeling voor Duurzame Inzetbaarheid. Het doel van Duurzame Inzetbaarheid 
(ESF 2014–2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.
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Het in kaart brengen van de organisatie-balans
Thema’s die bij een dergelijke aanpak aan bod komen zijn 
rechtstreeks te koppelen aan het Coherence model
Coherence brengt alle belangrijke aspecten van een 
orga nisatie in kaart. Dit biedt inzicht in de (on-)balans 
binnen de organisatie. Zo wordt voor iedereen 
helder welke aspecten aandacht behoeven voor een 
evenwichtige groei. Voordat we dit kunnen doen wordt 
er eerst via een aantal bronnen informatie vergaard. 

Bron 1: dialoogtafels 
Tijdens deze open gesprekken een dwarsdoorsnede van 
de medewerkers alles zeggen wat zij belangrijk achten 
voor een even wichtige groei. Wat houd je bezig in je 
werk? Waar word je blij van? Wat kan beter?

Bron 2: Happiness at Work Survey 
Medewerkers worden via een enquête bevraagd 
over thema’s die raken aan werkgeluk. Hoe 
beleven ze de bedrijfscultuur? Zijn ze blij met de 
leiderschapsstructuur?

Bron 3: kwalitatief onderzoek onder klanten
Klanten worden gebeld met de vraag hoe ze de service 
van het bedrijf ervaren en tegen de toekomst aankijken. 
Dit levert andere, nieuwe feedback op dan die vanuit de 
medewerkers. 

Bron 4: sales en marketing stress test
Mensen van de sales- en marketingafdeling worden 
gevraagd hoe zij hun werk doen. Maken ze onderscheid 
tussen klanten? Gaan ze uit van een duidelijk en 
doordacht plan? Baseren ze zich gericht op KPI’s?

De levenslijn
Na deze informatiefase staat het ontwerpteam stil 
bij de levenslijn van de organisatie. Deze bestaat 
onder andere uit de missie, visie en waarden van de 
organisatie. Er ontstaan vaak nieuwe inzichten.

Groei-strategie
Zowel de aangepaste levenslijn als de uitkomsten 
van de informatiebronnen worden door de werkgroep 
vertaald in een aantal strategische thema’s die samen 
de groei-strategie vormen.

Houtskoolschets en businesscafé
Vervolgens wordt er een ‘houtskoolschets’ van een 
strategiekaart gemaakt. Daarin worden alle bevindingen 
samengevat op één blad. Hierin is enerzijds de analyse 
van de bestaande situatie opgenomen, anderzijds 
de gewenste situatie. Er wordt een ‘bedrijfscafé’ 
georganiseerd waarin alle medewerkers worden 
gevraagd om mee te denken over deze houtskoolschets.

Strategiekaart en verbeterprojecten
Uiteindelijk wordt de strategiekaart gemaakt. Deze vormt 
de basis voor regelmatige strategische evaluatie en 
bijstelling. Deze strategiekaart is door het hele bedrijf 
zichtbaar opgehangen en in verkorte vorm uitgereikt aan 
alle medewerkers. (Zie afbeelding in de header).  
 

Ook groeien met Beter Koersen?
Heb je groeiplannen en spreekt onze Groeiaanpak je 
aan? Laat het ons weten! De aanpak past precies in 
de nieuwe ESF-regeling voor Duurzame Inzetbaarheid 
(ESF 2014–2020).

Patrick Steggerda
(06-203 603 88) patrick.steggerda@beterkoersen.nl

Deel van de strategiekaart gebaseerd  
op het Coherence model

Uitkomsten praktijkcase
Deze groeiaanpak heeft bij een praktijkcase tot een 
aantal sprongsgewijze verbeteringen geleid:
•  Door een meer heldere strategie is er sprake van 

een gerichtere doelgroepenbenadering;
•  Er is bewust gekozen voor vier product-markt-

combinaties;
•  Er is intern meer en gerichter aandacht voor het 

vergroten van kennis en kunde;
•  Klanten krijgen door de aanpassing van interne 

processen ook echt wat ze is beloofd; 
• Er is nieuwe ERP-software geïnstalleerd;
•  Er is een speciale HR-medewerker aangenomen 

om verdere groei te faciliteren;
•  De directeur heeft een adjunct-directeur en 

operationeel directeur aangesteld om de 
managementstructuur te versterken.
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