
Wat is nu een goede of slechte strategie?
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Waarom is dit eigenlijk belangrijk?

 Als je weet wat een slechte strategie is, helpt dat om een 
goede strategie te ontwikkelen

Het ontwikkelen van een goede strategie is veel werk, en kost veel 
energie. Er moeten ingrijpende keuzes worden gemaakt op basis 
van een diep inzicht in de uitdagingen waar de organisatie voor 
staat. Er is geen eenvoudige weg naar een succesvolle toekomst!

 Het ontwikkelen van strategie vraagt meer dan analyse
Het is onmogelijk om vooraf te weten wat wel en niet werkt in een 
wereld die continu verandert. Dit geeft onrust en vraagt om meer 
reflectie: inductie, analogieën, oordeelsvorming en uiteindelijk 
inzicht! 

 Een goede strategie geeft richting en houvast
Een goede strategie helpt bij het maken van de belangrijke en
grote beslissingen, maar ook bij de dagelijkse keuzes in de 
operatie. En helpt de organisatie om stap voor stap succesvoller te
worden
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Kenmerken van een slechte strategie
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Kenmerk Beschrijving

Lege huls
veel hype, maar onduidelijk over waar de organisatie zich in wil 
onderscheiden

Oogkleppen
de echte uitdaging(en) van de organisatie worden niet erkend of 
aangepakt

Luchtkasteel wel doelstellingen, maar geen helder plan om daar te komen

Los zand
het resultaat van een invulactie van een aantal losse ‘lijstjes’ en 
overzichten, maar zonder logische samenhang

Roze bril
vooral gebouwd op kernwaarden en motivatie (“we gaan ervoor”), 
maar zonder inhoudelijke richting

Zachte heelmeester
er worden geen echte keuzes gemaakt, “we willen alles 
oppakken”. Lijkt pijnloos, want spaart iedereen

Herkent u één of meer van bovenstaande kenmerken in uw eigen strategie? 
Deze valkuilen kunnen worden voorkomen door voldoende tijd en aandacht te 
besteden aan het ontwikkelen van een strategie
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Een goede strategie geeft antwoord op een aantal
existentiële vragen
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Wat is het bestaansrecht van uw organisatie?Wat is het bestaansrecht van uw organisatie?

Waarom kopen afnemers uw producten/diensten?Waarom kopen afnemers uw producten/diensten?

Hoe onderscheidt u zich van de concurrenten?Hoe onderscheidt u zich van de concurrenten?

Wat zijn uw belangrijkste succesfactoren?Wat zijn uw belangrijkste succesfactoren?

Hoe blijft u ook in de toekomst succesvol?Hoe blijft u ook in de toekomst succesvol?
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Een goede strategie kent een duidelijke opbouw
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Vragen of opmerkingen?

© Mare Advies. Deze presentatie is
een uitgave van Mare Advies. Mocht u
iets willen overnemen, dan stellen
wij een bronvermelding op prijs.

Indien u vragen of opmerkingen
heeft of verder wil praten over dit
onderwerp, neem dan vrijblijvend
contact met ons op:

Marko Vreeswijk: 06-5107 5375
marko.vreeswijk@mare-advies.nl

Erik Smakman: 06-5372 6500
erik.smakman@mare-advies.nl

Colofon


