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maak je onderneming klaar voor de toekomst

#kennisplatform#programma#doehetzelf #impact



de wereld ziet er
anders uit na de 
crisis...



…we hebben nu de kans om een betere wereld te maken



jij ziet dit ook
en wil die kans
grijpen



om de kansen te grijpen moeten strategische
vragen beantwoord worden:

“hoe zorg ik voor intern 
draagvlak voor deze 

nieuwe strategie?”

“welke doelstellingen moet ik 
zetten nu de context zo 

veranderd is?”

“waar liggen de 
verbeterpunten in mijn 

businessmodel?”

“hoe ga ik om met de impact die 
regelgeving heeft op mijn 

businessmodel?”

“er zijn verschuivingen in 
de keten, hoe moet ik me 

positioneren?” 

“hoe ziet mijn bedrijf er 
digital-first uit?”

“ik wil mijn visie laten 
aansluiten bij 

klantbehoeften”

“we hebben een nieuwe 
stip op de horizon nodig.”

“hoe kies ik welke 
vernieuwingen ik wil 

inzetten?”

“zijn er nieuwe markten 
ontstaan door de crisis?”

“hoe houd ik mijn 
businessmodel financiëel 

gezond?”



maar je kan alleen
aan vernieuwing
werken als het ook
direct resultaat
oplevert



één maand begrijpen, kiezen en plannen, 
vijf maanden doen (repeat)
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start 1 maand 5 maanden

begrijpen

kiezen

plannen

doen

impact dashboard

stap aan boord van een 
inspirerend en resultaatgericht 

doehetzelf programma

vertaal je plan naar aantoonbare impactvolle 
actie en resultaat, ondersteund door 

andere ondernemers en experts



het programmma van begrijpen, kiezen en
plannen bestaat uit inhoudelijke stappen

begrijpen week 1+2 kiezen week 3 plannen week 4

het nieuwe
normaal

huidig
businessmodel

businessmodel
vernieuwing

prioriteren doelstellingen
6 maanden

roadmap

▪ trendanalyse: in kaart 
brengen van brede 
ontwikkelingen 
(demografisch, 
economisch, politiek, 
ecologisch, sociaal-
cultureel, 
technologisch)

▪ markt en keten analyse: 
visie op de markt (rol 
van leveranciers, 
klanten, concurrenten, 
partners)

▪ veranderende 
segmenten en 
klantbehoeften op een 
rij zetten

▪ organisatiebehoefte: 
knelpunten vinden 
waar medewerkers 
tegenaan lopen

▪ financiëel: 
marktprognose zonder 
businessmodel 
vernieuwing, inzicht in 
kostenstructuur

▪ analyse hoe het huidig 
businessmodel moet 
veranderen om in het 
nieuwe normaal te 
passen 

▪ ambitie: keuze maken 
welke rol onze 
organisatie gaat spelen 
in het nieuwe normaal

▪ de uitdagingen voor de 
organisatie op een rij 
zetten

▪ aanvliegroutes 
definiëren voor de 
vernieuwing 

▪ organisatie: hoe richten 
we onze organisatie in 
zodat we effectief 
kunnen vernieuwen 
(denk; financieel, HR, 
juridisch)

▪ heldere meetbare 
doelen formuleren per 
aanvliegroute

▪ eigenaar kiezen per 
aanvliegroute die de 
lead neemt om de 
resultaten te behalen

▪ een roadmap bouwen 
met ideeën en acties 
per aanvliegroute

▪ randvoorwaarden voor 
succes scheppen 
(budget, teams, ruimte, 
tools, proces)



wij gaan jullie met 
die vernieuwing
helpen



we helpen ondernemers op inhoud
en verbinden ondernemers en kennis

online content

begrijpen, kiezen & plannen

praktische tools, toepasbare kennis, 
wanneer het jou uitkomst

opdrachten

begrijpen, kiezen & plannen

inspirerend en resultaatgericht
doehetzelf programma van 4 weken

community

alle fasen

kennis van experts en andere
ondernemers, samen leren



next().io

next ()

Je omgeving is continu in beweging. Door nieuwe ontwikkelingen in kaart te brengen kan je op tijd
beginnen met meegroeien door je richting bij te sturen. Doordat ontwikkelingen soms door onverwachte
gebeurtenissen extreme versneld kunnen worden, zoals digitalisering door de corona crisis, is het 
belangrijk om je omgeving goed te kennen en te weten wat er spelt. Hierboven laten we zien hoe je dit
doet.

hoe breng je ontwikkelingen in kaart?
introductie

het nieuwe normaal

ecosysteem

medewerkers

richting

missie

doelen

ideeën

roadmap

strategie.next()

voorbeeld van online content
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Begin met het in kaart brengen van jouw omgeving. Welke ontwikkelingen zie je? Schrijf per gebied de 
belangrijkste ontwikkelingen op. Geen inspiratie? Kijk in onze trend-database of open een willekeurige
inspiratiepagina:

internationale spanningen maken
internationale handel moeilijker

...

door wegvallen van verkeer is de 
luchtkwaliteit verbetert

extreme weer vormt steeds meer
een dreiging voor bedrijfstakken

...

... herontdekking van thuis

...

videobellen is voor 95% van de 
bevolking normaal

...

...

opdracht: trends

politiek economie technologie

ecologie demografie sociaal & cultuur

trend-database inspiratie

introductie

het nieuwe normaal

ecosysteem

medewerkers

richting

missie

doelen

ideeën

roadmap

strategie.next()

voorbeeld van opdrachten



next().io

chit-chat

verdienmodellen

duurzaamheid

sociaal

digitalisering

hulpvragen

support

community.next()

duurzaamheid()

voorbeeld van kennisuitwisseling



met ambitieuze
doelen om naar
toe te werken



vijf pijlers voor toekomstbestendige bedrijven zijn
het kader voor de ambitie

klantgericht duurzaam winstgevend sociaal digitaal



continu
verbetering door 
te focusen op 
kleine stappen
naar je doel



we maken impact zichtbaar op 
toekomstbestendigheid

klantgericht duurzaam winstgevend sociaal digitaal

klant-
tevredenheid

energie
verbruik

circulariteit

marge

medewerkers
tevredenheid

maatschappelijke
relevantie

digitalisering



next().io

dashboard

benchmark

duurzaamheid

sociaal

digitalisering

winstgevendheid

klanttevredenheid

impact.next()

klant-
tevredenheid

energie
verbruik

circulariteit

marge

medewerkers
tevredenheid

maatschappelijke
relevantie

digitalisering

bedrijf X

+14% +1% +3% +9% +6%

voorbeeld van impact dashboard



waarbij we af en
toe de grens op 
zoeken en deze
daarmee ook
verleggen



iedere twee weken een mission possible opdracht: 
een week lang maximale impact op 1 pijler

1 week geen afval, 
alles moet een nieuwe
functie krijgen

1 week 100% 
tevredenheid

1 week digitaal,  
alles via het internet

1 week zonder
kredieten

1 week 100% 
tevredenheid



tot het doel
bereikt is...

en je verder wil, 
naar de volgende
uitdaging



mission.next()
ga je de uitdaging aan?

#kennisplatform#programma #impact#doehetzelf


