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Voorbeeld Plan MijnBedrijfsanalist 

Als je een abonnement hebt op één van de bedrijfsanalyses van MijnBedrijfsanalist, is dit een 

voorbeeld* van het Plan. Je kunt het Plan als pdf downloaden en printen. 

Op deze plek staat de naam van de gekozen bedrijfsanalyse 

 

 

 

 

 Indien je een logo bij jouw bedrijfsgegevens hebt ingevoerd, staat hier jouw bedrijfslogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*de voorbeelden zijn gebaseerd op fictieve gegevens) 
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Inhoudsopgave 

De opbouw van het Plan is volgens onderstaande inhoudsopgave en voor alle 

bedrijfsanalyses hetzelfde.  

 

1. Management samenvatting 

2. Bedrijfsgegevens 

3. Doelstellingen 

4. KPI’s 

5. Projecten 

6. SWOT 

7. Bijlagen 

a. Analyse 

b. Risico’s 

c. Acties 
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1 - Management samenvatting 

Bij het maken van je Plan heb je de mogelijkheid om een managementsamenvatting van je 

plan te maken. Deze wordt in dit hoofdstuk getoond. Deze managementsamenvatting kun 

je net zo groot maken als je wenst. 
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2 – Bedrijfsgegevens 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de bedrijfsgegevens. 

Bedrijfsnaam:   Jouw Bedrijfsnaam 

Adres:    Adres 1 

    1111 AA  Plaats 

Telefoonnummer:  000-0000000 

Rechtsvorm:   B.V.  

Datum oprichting:  

KVK nummer: 

Aantal werknemers: 

Omzet vorig jaar: 

 

Logo 

 

 

Gegevens contactpersoon 

Naam:    Naam van de contactpersoon 

E-mailadres:   contact@email.nl 
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3 - Doelstellingen 

In dit hoofdstuk worden de door jou gedefinieerde doelstellingen weergegeven, inclusief 

een antwoord op de vragen. 

 

Titel doelstelling 

Reden: Waarom heb je deze doelstelling voor je bedrijf gekozen? 

Hoe te bereiken: Hoe denk je deze doelstelling te realiseren? 

Gewenst effect: Wat wil je bereiken als je deze doelstelling hebt gerealiseerd? 

Beschrijf een bedreiging voor deze doelstelling: Wat zou kunnen verhinderen dat je deze 

doelstelling kunt uitvoeren? 

Deadline voor deze doelstelling: Wanneer moet deze doelstelling gerealiseerd zijn? 

 

Titel doelstelling 

Reden: 

Hoe te bereiken: 

Gewenst effect: 

Beschrijf een bedreiging voor deze doelstelling: 

Deadline voor deze doelstelling: 

 

Titel doelstelling 

Reden: 

Hoe te bereiken: 

Gewenst effect: 

Beschrijf een bedreiging voor deze doelstelling: 

Deadline voor deze doelstelling: 
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4 - KPI’s 

In dit gedeelte van je Plan worden de door jou gedefinieerde Key Performance Indicatoren 

weergegeven in een tabel. Je bepaalt zelf het aantal KPI’s en in de eenheid van je de KPI 

(euro, percentage of aantallen). Handig is om bij de omschrijving een beschrijving  in te 

voeren van de manier waarop je de KPI berekent, zodat je dat bij het invoeren van je 

voortgang je KPI op dezelfde wijze kunt berekenen. 

Een paar voorbeelden: 
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5- Projecten 

Je kunt bij het maken van het Plan Projecten definiëren en de acties aan een project 

toevoegen, zodat deze bij elkaar gegroepeerd op het actieoverzicht staan.  

Hieronder wordt het overzicht van de projecten getoond. In dit geval is er sprake van 

slechts 1 project. 
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6 - SWOT 

In de sterkte – zwakte analyse  heb je een confrontatiematrix gemaakt. De 

confrontatiematrix die je hebt gemaakt wordt hier getoond. Ook de conclusies die je hebt 

getrokken worden weergegeven. 
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7 – Bijlagen 

A: Analyse 

In de Bijlagen worden bij “A: Analyse” alle analyses weergegeven, inclusief de titel van de 

grafiek, of tabel met de uitleg. Dit is dezelfde uitleg die je ook in de analyse hebt gezien, 

zodat je meteen kunt teruglezen wat de betekenis van de grafiek is, zonder dat je 

MijnBedrijfsanalist hoeft op te starten.  

Vervolgens wordt de grafiek/tabel getoond met je ingevoerde conclusies en risico’s.  

Hierna volgen van elke bedrijfsanalyse twee voorbeelden. Elke bedrijfsanalyse bevat 

tussen de 12 en 20 analyses. 

 

Concurrentieanalyse 
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Dit zijn slechts 2 voorbeelden van de inhoud van de concurrentieanalyse. Andere analyses 

bevatten:- 

-de bedrijfspositie 

-de productpositie 

-het aandeel van product(-groep) in de omzet 

-het marktaandeel 

-de groeipositie 

-de score kernwaarden 

-de succesfactoren van de concurrent 

-de zwakke punten van de concurrent 

 

Maak nu je eigen concurrentieanalyse op: 

www.mijnbedrijfsanalist.nl/abonnement/concurrentieanalyse 



 

11 / 18 
Dit is een voorbeeldrapport van MijnBedrijfsanalist 

© MijnBedrijfsanalist 2016 

Klantanalyse 
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Dit zijn slechts 2 voorbeelden van de Klantanalyse. Andere analyses zijn:- 

-marktpositie 

-klantpositie 

-overzicht verdeling aantal klanten per klantgroep 

-klantmodel 

-klantwaarde 

-ontwikkeling klanten 

-doelgroep 

-top 20 

-omzetaandeel per type klanten 

-klantpiramide 

 

Maak nu je eigen klantanalyse op: https://www.mijnbedrijfsanalist.nl/abonnement/klantanalyse 
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Management en Personeel 
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Dit zijn slechts 2 voorbeelden van de analyses in Management & Personeel. Andere 

analyses bevatten:- 

-man-vrouw verhouding 

-leeftijdsopbouw 

-verdeling dienstjaren 

-gemiddelde leeftijd/dienstjaren 

-aandeel fulltime – parttime 

-capaciteitsoverzicht 

-soort dienstverband 

-ontwikkeling gemiddelde loonkosten 

-loonkosten per medewerker 

-loonsom per maandag  

-reiskostenregeling 

-deelname personeelsregelingen 

-vakantietegoed 

-ziekteverzuim 

 

Maak nu je eigen analyse Management & Personeel op: 

https://www.mijnbedrijfsanalist.nl/abonnement/management-personeel 
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Missie, visie en strategie 

 

 

 

 

 

B: Risico’s 
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Dit zijn slechts 2 voorbeelden van de analyses in Missie, visie en strategie. Andere analyses 

bevatten:- 

-het bedrijfsmodel 

-het verdienmodel 

-strategie mbt productgroepen of diensten 

-activiteitenanalyse 

-overzicht van missie en visie 

-ontwikkelingen die de doelstellingen kunnen beïnvloeden 

-overzicht successtatement en visie 

-onderscheidend vermogen 

-analyse doelstellingen 

-de ultieme droom 

 

Stel nu je eigen missie en visie gestructureerd vast en maak een professioneel plan: 

https://www.mijnbedrijfsanalist.nl/abonnement/missie-visie-en-strategie 
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B: Risico’s 

Hieronder wordt een voorbeeld van de risicoanalyse weergegeven. 

 

Op basis van de risico analyse heb je mogelijk acties gedefinieerd. De acties worden 

behalve hieronder ook opgenomen in het actie overzicht in bijlage C: Acties 
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C: Acties 

Hier wordt een overzicht getoond met de projecten en de daarbij behorende acties. Acties 

die niet bij een project horen worden weergegeven onder: Actiepunten zonder project. 

Hieronder een voorbeeld met het project aannamebeleid, waar 3 acties bij horen. 

 


