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Introductie
Planning is de sleutel tot succes voor elk bedrijf, ongeacht de
omvang of hoe lang het bedrijf bestaat. Echter, er zijn veel
bedrijven die geen enkele planning hebben.

Onderzoek toont aan dat MKB-bedrijven die een
strategisch plan hebben consequent winstgevender
zijn dan degenen die dat niet hebben.
Helaas hebben de meeste CEO’s en algemeen
directeuren simpelweg geen tijd voor strategisch
denken, noch voor het documenteren en
communiceren hiervan zodat het hele bedrijf
dezelfde visie kan aanhouden.
Het beheren van het businessplan is nog een stapje
moeilijker. Belangrijke strategische koerswijzigingen
zijn aan de orde van de dag binnen snelgroeiende
bedrijven. Deze moeten worden gekoesterd. Het
lastige is echter het beheersen van veranderingen
die regelmatig plaatsvinden.
Het resultaat is vaak een chaotische werkomgeving.

De voordelen van een planning
Het schrijven van een businessplan heeft veel
voordelen voor bedrijven van elke omvang en in elke
branche. Het kan ondernemers en senior managers
helpen bij het volgende:

Doelstellingen duidelijk omschrijven en
passende strategieën ontwikkelen
De markt begrijpen
Interne en externe bedreigingen
identificeren en ondervangen
Organiseren van het bedrijf
Toegang tot externe financiering
Het verkrijgen van grondstoffen
Het ontwikkelen van nieuwe producten
en/of diensten
Het genereren van omzet
Voldoen aan regelgeving, het definiëren van
functieomschrijvingen, enz.

Het belangrijkste onderdeel
van de planning
Het belangrijkste onderdeel van uw planning is de
financiële informatie. In het businessplan zal u alle
aannames moeten uitleggen, inclusief de best- en
worstcasescenario’s.
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U moet tevens het volgende beschrijven:
De geschiedenis van uw bedrijf
De competenties binnen uw bedrijf
De belangrijkste producten/diensten
Uw doelen
De markt
Het management
De doelstellingen en ontwikkelingsstrategie
van uw bedrijf

“

Het is zonder meer kansloos
om de gevraagde financiering
op te halen zonder een business
plan. En zelfs met een plan
moeten de inhoud en presentatie
uitstekend zijn.

Een parttime CFO kan u helpen een 
planning in elkaar te zetten
Het CFO Centrum kan u voorzien van een zeer ervaren
en senior CFO met ‘ervaring binnen het groot bedrijf’
voor een fractie van de kosten van een fulltime CFO.
Deze parttime CFO zal met name samen met u het
businessplan en de planning maken.

Conclusie
Het implementeren van een up-to-date
businessplan of een ‘stappenplan’ geeft u
de mogelijkheid het gevoel van in-control
zijn te ervaren.
Het businessplan (en de methodiek voor het updaten
van het businessplan) zal een aanzienlijke hoeveelheid
verwarring weghalen bij de operationele procedures.
Laat succes niet aan het toeval over en maak gebruik van onze expertise voor uw
bedrijfsplannen! Vraag vandaag nog een gratis één op- één gesprek aan met
één van onze parttime CFO’s.
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