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Business
Plan

Team  
Alleen ga je sneller. 

Maar samen kom je verder. 
Missie 
 Bestaansrecht,  
   komende 10 jaar. 

Context 
 Stakeholders,    
  SWOT &  
   toekomst- 
    scenario’s. 

   Visie 
 Droomambitie,  
3 tot 5 jaar. 

      Sleutelfactoren 
   Focusgebieden. 
Dat wat je aandacht geeft groeit. 

Dashboard met KPI’s 
Meten is weten. 

Verdienmodel  
Motor voor de omzet. 

Actieplan 
Inzicht zonder 
handelen geeft  

geen verandering. 

                 Begroting  
                 Financiële  
               kengetallen  

& verwachtingen. 

Realiseren ambitie 
Plan-Do-Check-Act. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

In dit raamwerk komen de volgende 10 
onderwerpen stap-voor-stap voorbij:   
 

1    Team 
2    Missie 
3    Context 
4    Visie 
5    Succesbepalende factoren 
6    Prestatie indicatoren 
7    Verdienmodel 
8    Management acties    
9    Financiële begroting 
10  Uitvoeren plan & monitoren  

 
Elk onderwerp wordt in een apart hoofdstuk 
behandeld.  
 
Bij elk hoofdstuk wordt aan de linkerzijde van 
de pagina’s een toelichting vermeld door de 
Doelen Stellen Gids.  
 
Aan de rechterzijde van de pagina’s is ruimte 
voor eigen notities en voor de uitwerking van 
het eigen jaarplan.  
 
Zodat na het doorlopen van de 10 stappen 
goed inzichtelijk is wat de ambitie is van de 
organisatie en waar de kansen liggen.  
En het team helder voor ogen heeft wie 
wanneer welke acties gaat ondernemen om 
de doelen te realiseren. 
 
Raadpleeg voor meer informatie over een 
bepaald onderwerp of bij behoefte aan 
bepaalde ondersteuning bij het jaarplantraject 
de Doelen Stellen Gids (via 
www.doelenstellengids.nl). 
 

http://www.doelenstellengids.nl/
http://www.businessdoelenbereiken.nl/


 

 

© www.doelenstellengids.nl | www.businessdoelenbereiken.nl  Jaarplan 2021 4   

1 - Team 

Ons jaarplanteam bestaat uit:   
 
Naam lid jaarplanteam Rol |  Afdeling | Onderwerp 
  
  
  
  
  
  
  

 
Deze planning en aanpak hebben wij met elkaar afgesproken:   
 
Datum | Tijd Waar | Wat | Met welke voorbereidingen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Het maken van het jaarplan in teamverband 
verbindt en inspireert. Samen met collega’s die 
een duidelijke toegevoegde waarde leveren op 
bepaalde onderdelen uit het plan.  
 
Een jaarplanteam kan een andere 
samenstelling hebben dan het reguliere 
managementteam.  
 
Stel een (niet te groot) jaarplanteam samen dat 
bestaat uit leden met een proactieve houding.  
 
Waarmee direct bij aanvang duidelijke 
afspraken worden gemaakt over:   
• Rollen   

Wie doet wat?  
Wie vertegenwoordigt welke afdeling of 
welk onderwerp?  
 

• Aanpak  
Wanneer wordt het plan gemaakt? Waar? 
Hoe? Wat wordt er verwacht van elkaar? 
Welke voorbereidingen zijn nodig?  
 

• Einddatum 
Wat is de ‘deadline’ waarop het jaarplan 
gereed zal zijn? Noteer dit tijdig in de 
agenda’s.  
 

• Reële planning  
Reserveer voldoende tijd in de agenda’s. 
Door alle teamleden.  

• Overige input 
Welke input van andere medewerkers of 
bronnen van informatie elders uit de 
organisatie wordt gevraagd?  

 

http://www.doelenstellengids.nl/
http://www.businessdoelenbereiken.nl/
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2 - Missie 

Dit is de missie van de organisatie, dit is ons bestaansrecht voor de komende +/- 10 jaar:    
 
Wat doen wij? | Voor wie?| Waarom?  

 

 
 
Dit plaatje geeft de missie goed weer:   
 

 

  

Wat is het bestaansrecht van de organisatie?  
Wat doet de organisatie?  
Wat zou verloren zijn als de organisatie niet 
(meer) zou bestaan? 
 
Een missie is relatief ‘statisch’ (10 jaar).  
 
Definieer (of herbevestig) met het team de 
missie. Hebben alle teamleden helder op het 
vizier wat de missie is van de organisatie?  
 
Geef in de missie aan:  
 
• Wat   

Wat doet de organisatie?  
Wat is het werkterrein, wat zijn de 
kernactiviteiten? 
 

• Voor wie  
Voor wie worden de activiteiten gedaan? 
Wat is het bestaansrecht van de 
organisatie?  
 

• Waarom 
Waarom worden deze activiteiten gedaan? 
In welke behoeften van de klanten wordt 
voorzien?  
Wat betekent de organisatie voor wie? 
 

Vat de missie zoveel mogelijk in één zin 
samen. 
 
Ga na of de missie (nog steeds) de steun 
heeft van en wordt uitgedragen door alle 
teamleden (check de mate van commitment). 
 
Selecteer een plaatje wat de missie goed 
weergeeft. Een plaatje geeft de missie extra 
kracht en geeft het team inspiratie en energie 
als jullie ernaar kijken.  
 
 
 

http://www.doelenstellengids.nl/
http://www.businessdoelenbereiken.nl/
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3 - Context van de organisatie 

Dit zijn de stakeholders van de organisatie en hun belangrijkste wensen & eisen:    
 
Stakeholder Belangrijkste wensen & eisen (incl. wet- en regelgeving) 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

  

Wat is de context waarbinnen de organisatie 
functioneert?  
 
Wie hebben er belangen (stakeholders)?  
Wat vinden zij belangrijk? En in welke mate 
voldoet de organisatie daar nu aan (sterke en 
zwakke punten)?  
 
Welke ontwikkelingen en trends signaleren 
we? En welke kansen, bedreigingen (issues) 
en toekomstscenario’s brengt dit met zich 
mee?  
 
Maak een contextanalyse van de organisatie.  
Geef daarin aan:  
 
• Stakeholders   

Wie zijn de relevante stakeholders van de 
organisatie? 
 

• Wensen en eisen  
Welke behoeften en verwachtingen hebben 
deze stakeholders (op hoofdlijnen)?  
Wat zijn de eisen vanuit wet- en 
regelgeving?  
 

• SWOT-analyse 
In hoeverre geeft de organisatie nu 
invulling aan die wensen en eisen (sterke 
en zwakke punten)?  
Welke issues zijn relevant op het gebied 
van technologie, concurrentie, markt, 
maatschappij, economie, etc.?  
Zowel positief (kansen) als negatief 
(bedreigingen). Zijn we ‘in compliance’? 
 

• Toekomstscenario’s 
Benoem en analyseer met behulp van de 
uitkomst van de SWOT-analyse 
verschillende toekomstscenario’s.  
 

 
 

http://www.doelenstellengids.nl/
http://www.businessdoelenbereiken.nl/
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SWOT-analyse 

Dit zijn de sterke en zwakke punten van onze organisatie, en de kansen en bedreigingen:    
 
STERK [intern] ZWAK [intern] 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
KANS [extern] BEDREIGING [extern] 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Een actuele SWOT-analyse is een praktisch 
hulpmiddel bij het bepalen van de visie en het 
beleid van de organisatie.  
 
Breng in een brainstormsessie de actuele 
SWOT-analyse in kaart:  
 
• Sterktes (Strengths)   

Waar zijn we nu goed in?  
Welke behoeften vullen we in? Wat doen 
wij beter dan onze concurrenten?  
Wat/welk proces is de sterkste schakel in 
onze organisatie?  
Wat zijn sterke punten van ons imago? 
 

• Zwaktes (Weaknesses)  
Waar zijn we nu minder goed in?  
Waar krijgen wij klachten over? Waardoor 
missen we opdrachten? Waar kunnen we 
verbeteren? Wat beperkt onze groei?  
 

• Kansen (Opportunity’s) 
Van welke ontwikkelingen in de markt 
kunnen wij profiteren?  
Welke trends bieden ons kansen om te 
groeien? Waar haken concurrenten af?  
Welke samenwerkingsovereenkomsten 
kunnen ons sterker maken?  
Denk hierbij ook aan technologieën, 
innovaties, maatschappelijke 
ontwikkelingen, economie, etc.  
 

• Bedreigingen (Threats) 
Van welke ontwikkelingen in de markt 
ondervinden wij hinder?  
Welke trends zetten de winstgevendheid 
onder druk?  
Waar lopen concurrenten op ons in?  
Welke samenwerkingsovereenkomsten 
vormen voor ons een bedreiging? 

http://www.doelenstellengids.nl/
http://www.businessdoelenbereiken.nl/
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Confrontatiematrix 
Dit is de werking van onze sterktes en zwaktes op de kansen en bedreigingen:     
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Je kunt geen invloed uitoefenen op de 
ontwikkelingen om je heen (extern), maar wel 
aangeven welke effecten die hebben op de 
organisatie en hoe de organisatie daarmee om 
wil gaan (intern).  
 
Door nu aan de hand van de SWOT ‘van 
binnen’ ‘naar buiten’ te gaan kijken in een 
confrontatiematrix, wordt de werking van de 
sterke en zwakke punten op de kansen en 
bedreigingen duidelijk. Het verbinden van de 
top 5 sterktes en zwaktes met de top 5 kansen 
en bedreigingen helpt bij het vaststellen van de 
richting en hoe met deze issues om te gaan.  
Het geeft antwoorden op de volgende 4 
vragen:    
• Hoe kunnen we onze sterke punten 

gebruiken om op kansen in te spelen?  
• Hoe kunnen we onze sterke punten 

inschakelen om bedreigingen af te weren?   
• Hoe kunnen de zwakke punten dusdanig 

versterkt worden om op de kansen in te 
spelen?  

• Hoe kunnen de zwakke punten versterkt 
worden om de bedreigingen weerstand te 
bieden?   

Vul in de confrontatiematrix de top 5 punten in. 
Stel met het team de onderlinge relatie vast 
tussen deze punten, uitgedrukt in een cijfer: 
 1  niet of nauwelijks invloed op elkaar; 
 3  middelmatige invloed op elkaar of; 
 5  veel/sterke invloed op elkaar. 
Geen consensus in het team over een bepaald 
cijfer? Laat dan bijv. het jongste teamlid de 
uiteindelijke keuze maken. De discussies en 
gesprekken die deze matrix oplevert zijn van 
veel meer waarde dan een cijfer 1, 3 of 5. 

http://www.doelenstellengids.nl/
http://www.businessdoelenbereiken.nl/
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Toekomstscenario’s 
Op basis van de SWOT-analyse en de confrontatiematrix zien wij de volgende toekomst-
scenario’s voor onze organisatie:    
 

Toekomstscenario  Voordelen Nadelen 

 
-  
-   
-   

-  
-    
-    

 

-  
-    
-   
  

-  
-     
-   
   

 

-  
-    
-   
  

-  
-    
-   
   

  

De toekomst is te beïnvloeden, het verleden 
niet. Welke toekomstscenario’s zijn er voor de 
organisatie?  
 
Hoe kan met een bepaald toekomstscenario 
worden ingespeeld op kansen?  
En hoe kunnen daarmee bedreigen worden 
afgeweerd?  
 
Welk toekomstscenario is het meest 
waarschijnlijk?  
 
Welk scenario past het best bij de organisatie, 
in aansluiting op de missie?  
 
Benoem en analyseer met het team meerdere 
toekomstscenario’s aan de hand van de 
uitkomst van de confrontatiematrix.  
 
Breng de 3 meest waarschijnlijke toekomst-
scenario’s in kaart. Geef per scenario aan: 
 
• Omschrijving 

Welk toekomstscenario wordt door het 
team onderkend? 
 

• Onderbouwing   
Waarom is het team van mening dat dit 
een scenario is wat past bij de toekomst 
van de organisatie?  
 
Wat zijn de voor- en nadelen van het 
scenario, in aansluiting op de SWOT-
analyse en de missie?  
 
Is dit scenario wel of geen 
voorkeurscenario?  

  

http://www.doelenstellengids.nl/
http://www.businessdoelenbereiken.nl/
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4 - Visie 

Dit is de visie van onze organisatie, dit is ons ambitie voor de komende 3 tot 5 jaar:    
 
Dit is onze ambitie | Zo gaan wij onze missie verwezenlijken de komende 3 - 5 jaar 

 

 
 
Dit plaatje geeft de visie goed weer:   
 

 

  

Welke ambitie heeft de organisatie op een 
termijn van 3 tot 5 jaar?  
 
Wat is hetgeen de organisatie dan bereikt wil 
hebben?  
 
Geef die ambitie aan in een visie. 
 
Definieer (of herbevestig) met het team de 
visie.  
 
Een sterke visie geeft richting, inspireert en is 
ambitieus.  
 
Geef aan:  
 
• Hoe   

Hoe wordt de missie verwezenlijkt? 
 

• Wat  
Wat is de ambitie waarvoor het team écht 
warmloopt?  
 
Wat is het gezamenlijke toekomstbeeld 
over 3 tot 5 jaar? 
 

Vat de missie zoveel mogelijk samen in enkele 
(3 tot 5) visie statements.  
 
Ga na of de visie (nog steeds) de steun heeft 
van en wordt uitgedragen door de teamleden 
(check de mate van commitment).  
 
Selecteer een plaatje wat de visie goed 
weergeeft. Een plaatje geeft de visie extra 
kracht en geeft het team inspiratie en energie 
als jullie ernaar kijken.   
 
 

http://www.doelenstellengids.nl/
http://www.businessdoelenbereiken.nl/
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5 - Succesbepalende factoren 

Dit zijn de 5 belangrijkste succesbepalende factoren voor onze organisatie.  
Hierop focussen wij ons om succesvol te kunnen zijn in het realiseren van onze visie:    
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
  

Waarop (op welke factoren) moet de 
organisatie zich focussen om de visie te gaan 
realiseren?  
 
Waarop moet volgens het team de aandacht 
worden gericht, wat doet er écht toe in het 
kader van de visie? 
 
Voorbeelden van succesbepalende factoren:  

- Imago, naamsbekendheid. 
- Marktaandeel. 
- Servicelevel. 
- Levertijd, leverbetrouwbaarheid. 
- Kwaliteit personeel. 
- Productiviteit. 
- Flexibiliteit, slagkracht. 
- Kwaliteit materieel (inzetbaarheid). 
- Kostprijsniveau, prijs/kwaliteitverhouding. 
- Innovatie. 
- Duurzaamheid. 
- Veiligheid. 
- … etc. 

 
• Top 5  

Benoem de max. 5 belangrijkste factoren 
waarvan het succes, het bestaansrecht van 
de organisatie, écht afhankelijk is.  
Bepaal deze factoren op basis van de visie.  

• Geen werkwoorden 
Voorkomen werkwoorden bij het definiëren 
van deze top 5 sleutelfactoren.  
Het gaat om focus op de factoren die 
kritisch zijn voor het succes.  
Niet om de acties (werkwoorden); die 
komen later aan de orde in het actieplan.   

• Team focus 
Door deze factoren te benoemen krijgt het 
hele team heel helder voor ogen waarin de 
organisatie moet uitblinken om te kunnen 
overleven. Het geeft toekomstgerichte focus.    

 

Focus 
1 

Focus 
2 

Focus 
3 

Focus 
4 

Focus 
5 

http://www.doelenstellengids.nl/
http://www.businessdoelenbereiken.nl/
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6 - Prestatie indicatoren 

Om te weten of wij succesvol zijn op onze focusgebieden, monitoren wij dit met de volgende 
prestatie indicatoren (KPI’s):    
 
KPI M.b.t. succesfactor Verantw Norm 

   
Jaar  
Maand  
Week  

   
Jaar  
Maand  
Week  

   
Jaar  
Maand  
Week  

   
Jaar  
Maand  
Week  

   
Jaar  
Maand  
Week  

   
Jaar  
Maand  
Week  

   
Jaar  
Maand  
Week  

   
Jaar  
Maand  
Week  

   
Jaar  
Maand  
Week  

   
Jaar  
Maand  
Week  

  

Hoe weten we of de organisatie op koers ligt in 
het behalen van de doelen en daarmee in het 
realiseren van de visie?   
Hiervoor zijn de juiste navigatie-instrumenten 
cruciaal. Ook wel prestatie indicatoren, Key 
Performance Indicators of KPI’s genoemd.    
Voorbeelden van KPI’s zijn:  

- Bedrijfsresultaat innovatief product/dienst. 
- Doorlooptijd van opdracht tot oplevering. 
- Aantal opleverpunten, aantal klachten, 
 hoeveelheid faalkosten. 
- Bezettingsgraad van bepaald materieel. 
- Loonwaarde social return (SROI). 
- Percentage productieve uren.   

• Elke KPI directe link met succes  
Gebruik uitsluitend KPI’s die een directe 
relatie hebben met één of meerdere van de 
succesbepalende factoren (focus).  
Daarmee is succes (of falen) op een KPI een 
goede indicatie voor het succes (of falen) op 
de cruciale factoren van de organisatie.   

• Minder = meer 
Beperk het aantal KPI’s (+/- 10) om daar-
mee de juiste focus te kunnen behouden.   

• Verankerd  
Gebruik uitsluitend KPI’s die verankerd zijn 
in de organisatie en die ook daadwerkelijk 
gemeten (gaan) worden.   

• Resultaatgericht  
Stimuleer het gebruik van resultaatgerichte 
KPI’s. Voorkom inspanningsgerichte KPI’s.   

• Meetbare bijsturing 
Koppel aan elke KPI meetbare doelen per 
jaar, maand en week. Zodat kan worden 
vastgesteld of de resultaten op/boven/ 
onder de norm zitten en er tijdige en 
doelgerichte bijsturing mogelijk is.  

 

http://www.doelenstellengids.nl/
http://www.businessdoelenbereiken.nl/
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7 - Verdienmodel 

Dit is de manier waarop de organisatie omzet gaat maken:   

Dit is ons verdienmodel 

Deze ontwikkelingen in omzet en rendement zien wij de afgelopen 3 jaar bij onze belangrijkste productgroepen 
of marktsegmenten: 

Produtgroep/ 
marktsegment 

Ontwikkeling in omzet ex BTW Ontwikkeling in rendement % 
Dit jaar Vorig jaar Twee jaar terug Dit jaar Vorig jaar Twee jaar terug 

€ . € . € . . % . % . % 

€ . € . € . . % . % . % 

€ . € . € . . % . % . % 

€ . € . € . . % . % . % 

€ . € . € . . % . % . % 

Dit zijn onze top 3 strategische doelstellingen op het gebied van verkoop en marketing voor komend jaar:   

Wat is de motor voor de omzet van de 
organisatie? Op welke manier, met welk 
verdienmodel, wordt in het bedrijf omzet 
gemaakt?  

Een verdienmodel blijft vaak jarenlang 
ongewijzigd. Vanwege de continu 
veranderende markt is het echter nodig om ook 
het verdienmodel te innoveren.  

Met welk verdienmodel gaat de organisatie 
komend jaar omzet realiseren? 
Rekening houdend met:  
• Belangrijke tendensen en

omzetontwikkelingen in de markt (SWOT). 
Bijvoorbeeld: Moeten nieuwe klanten een
grote investering doen, of kunnen zij
makkelijk instappen? Wat is/wordt de rol
van internet?

• Omzet- en rendementsontwikkeling bij de 5
belangrijkste productgroepen/segmenten. 
Bijvoorbeeld: Gaat de organisatie voor
grote eenmalige opdrachten, of juist voor
terugkerende inkomsten (key-account-
management)?

• De 5 belangrijkste prospects om komend
jaar als nieuwe klant binnen te halen.

Bijvoorbeeld: Wat is de toegevoegde
waarde voor de klant van hetgeen wij
leveren?

Welke prijs koppelen wij aan ons product of
onze dienst om in een inkomen te kunnen
voorzien? En komt dat prijsniveau overeen
met de toegevoegde waarde die het heeft
voor de klant?

Doel 
1 

Doel 
2 

Doel 
3 

http://www.doelenstellengids.nl/
http://www.businessdoelenbereiken.nl/
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8 - Management acties 

De volgende SMART management acties (op hoofdlijnen) zijn in het team afgesproken om 
de doelen op de KPI’s te realiseren en daarmee de visie te gaan verwezenlijken:  
 

Nr. Actie Doel/verwachting Verantw Geplande 
startdatum 

Gewenste 
einddatum 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Wat betekent dit alles nu voor de werkzaam-
heden van de teamleden? Wie gaat, wanneer, 
welke acties uitvoeren om doelen te bereiken?  
 
Het samen vaststellen van de belangrijkste 
actiepunten (speerpunten, op hoofdlijnen) in 
een SMART actieplan geeft commitment en 
vertrouwen.  
 
Door de samenhang tussen missie, visie, 
succesbepalende factoren, KPI’s en SMART 
acties wordt resultaatgericht denken en handelen 
gestimuleerd (i.p.v. inspanningsgericht). 
Beperk dit actieplan tot de belangrijkste 
managementacties op hoofdlijnen en voorkom 
hier gedetailleerde actielijsten op 
afdelingsniveau.   
• SMART   

Definieer elke actie Specifiek, Meetbaar, 
Ambitieus, Resultaatgericht en Tijdgebonden.  

• Werkwoord  
Begin de definitie van elk actiepunt altijd met 
een werkwoord.    

• Eén verantwoordelijke  
Koppel aan elk actiepunt slechts één 
verantwoordelijke medewerker. Iemand die 
deelneemt in het team, in staat is om de 
verantwoording van dat actiepunt op zich te 
nemen, en de overige teamleden gedurende 
het jaar kan informeren over de vorderingen.   

• In relatie tot een of meerdere KPI’s 
Spreek alleen actiepunten af die in lijn van 
de KPI’s liggen. Zodat de resultaten van 
deze acties tot succes leiden op de 
focusgebieden. En daarmee tot het 
realiseren van de visie.  
 

Vat de actiepunten samen in de Plan-Do-
Check-Act (PDCA) actielijst.  
  

http://www.doelenstellengids.nl/
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9 - Financiële begroting 

Op basis van de financiële begroting die wij hebben opgesteld zijn dit onze verwachtingen 
voor de resultaatontwikkeling van komende periode:    

 

Bedrijfskengetal Resultaat dit jaar Resultaat vorig jaar Begroot komend jaar 

Eigen vermogen    

Balanstotaal    

Solvabiliteit    

Kasstroom    

Werkkapitaal    

Current ratio    

Quick ratio    

Rentedragende schuld derden    

Investeringen    

Afschrijvingen    

Omzet huur    

Omzet totaal    

EBIT     

EBITDA     

Netto resultaat    

    

    

    

    

    
  

Wat zijn de financiële consequenties van dit 
plan? Om dat inzichtelijk te maken wordt 
gebruik gemaakt van de financiële begroting. 
 
Welke investeringen zijn nodig om het plan tot 
uitvoer de brengen?  
Wat is de verwachte omzet?  
Wat zijn de bijbehorende kosten?  
Wat is het verwachte financiële bedrijfs-
resultaat?  
 
Kijk bij voorkeur niet één, niet twee, maar drie 
jaar vooruit (stel 3 begrotingen op).  
 
 
Stel reële betrouwbare financiële begrotingen 
op, per jaar en maand, en geef daarin 
tenminste aan:  
 
• Omzet, kostprijs, bedrijfskosten, financiële 

baten en lasten en vpb. 
• Te verwachten investeringen. 
• Kasstroomoverzicht opgebouwd per maand. 
• Vergelijking van de cijfers t.o.v. realisatie 

van voorgaande jaren. 
• Verklaring/toelichting bij belangrijke 

verschillen o.b.v. vergelijkende cijfers.  
• Verwachte rekening-courantstand per 

einde begrotingsjaar.  
 
Borg dat er een directe relatie is tussen de 
doelen en acties uit het jaarplan en de 
financiële begroting.  
 
Ga na of de financiële begroting de steun 
heeft van en wordt uitgedragen door alle 
teamleden (check de mate van commitment). 
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10 - Uitvoeren plan & monitoren 

Het plan wordt op de volgende momenten gecommuniceerd met de medewerkers: 
 

Team/afdeling Datum | Tijd | Locatie 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

De evaluatie van de voortgang en het monitoren van de resultaten met behulp van het A3 Jaarplan gaat 
plaatsvinden op de volgende momenten: 
 

Datum evaluatie  Deelnemers 

  

  

  

  

  

  

  
 

Inzicht zonder handelen geeft geen 
verandering. Het is daarom belangrijk om de 
uitvoering van het plan in gang te zetten en 
regelmatig te monitoren.  
 
Hoe wordt het plan bekend gemaakt in de 
organisatie? Het informeren van medewerkers 
op hoofdlijnen over de doelstellingen en de 
focusgebieden geeft commitment en 
vertrouwen. Het is raadzaam om hierover in 
het team een communicatieplanning af te 
spreken.  
 
Hoe wordt de voortgang bewaakt en worden de 
resultaten gemonitord? Maak hiervoor een 
samenvatting op A3 formaat. Maak met de 
leden van het jaarplanteam een planning op 
welk moment jullie de voortgang gaan 
evalueren en het A3 Jaarplan gaan updaten.  
 
De tussentijdse updates van het A3 Jaarplan 
zijn ook goed bruikbaar als management-
rapportages voor de financiers of bestuurder.  
 
Geef bij de evaluatie op het A3 Jaarplan aan:   
• Succesvol = Groen  

Uitvoering actie verloopt volgens planning. De actie is 
nog niet volledig voltooid of de doelstelling is nog niet 
volledig behaald, maar vordert wel volgens planning.  

• Nieuwe ontwikkeling = Geel   
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn m.b.t. een actiepunt 
of onderwerp die besproken dienen te worden (dit kan 
zowel positief als negatief zijn), markeer dit dan met 
‘geel’. De voorgenomen actie is dan vooralsnog wel 
realiseerbaar, maar met de gele markering krijgt dit 
extra attentiewaarde tijdens het managementoverleg.   

• Punt van zorg = Rood 
Als het er naar uitziet dat een actie of doel niet 
gerealiseerd gaat worden, markeer dit dan met ‘rood’. 
Analyseer dit en overleg met elkaar over mogelijk 
andere scenario’s of verbeteringen. 
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