
Werken AAN je bedrijf in plaats van IN je bedrijf heeft alles te maken met het hebben van 

een helder plan met doelstellingen als leidraad voor je handelen. Nadat je jouw koers hebt 

uitgestippeld is het zaak je focus vast te houden en regelmatig te evalueren of je nog op de 

goede weg bent.   

CHECKLIST WERKEN AAN JE BEDRIJF 

Heb jouw plannen op papier uitgewerkt? 

- Wat is je visie en koers?

- Zijn je doelen duidelijk?

- Heb je bepaald welke acties er nodig zijn om je doelen te bereiken?

Zijn jouw doelstellingen SMART? 

- Specifiek

- Meetbaar

- Acceptabel

- Realistisch

- Tijdgebonden

Weet jouw team wat je wilt bereiken en wat er van hen verwacht wordt? 

- Zijn de doelstellingen  helder gecommuniceerd?

- Zijn taken en verantwoordelijkheden duidelijk?

- Vindt er regelmatig overleg plaats met je team?

Toets je regelmatig of je nog op koers ligt? 

- Worden je cijfers en kengetallen goed bijgehouden?

- Plan je regelmatig voldoende tijd in om de uitkomsten te beoordelen?

- Stuur je tijdig bij wanneer dit nodig blijkt?

Hoe bewaar je je focus? 

- Heb je alle taken en werkzaamheden opgeschreven, zodat je hoofd “leeg” wordt? -

Neem je dagelijks de tijd om de prioriteiten te bepalen?

- Besteed je geen tijd meer aan zaken die onvoldoende waarde toevoegen?

- Plan je dagelijks een rustperiode in voor jezelf?

Werk je vanuit je kracht? Hoe ga je om met zaken waar je minder goed in bent? 

- Heb je inzicht in je sterke en zwakke punten als ondernemer?

- Weet je hoe je effectiever en efficiënter kan werken?

- Delegeer je voldoende taken aan je medewerkers of aan specialisten?

Ben je niet alleen bezig met vandaag maar ook met morgen? 

- Volg je wat er in de markt allemaal speelt?

- Houd je je bezig met trends en ontwikkelingen?

- Besteed je voldoende tijd aan de ontwikkeling en vernieuwing?

Wil je n.a.v. deze checklist bespreken hoe jij het werken AAN je bedrijf kunt aanpakken? 
Stuur ons dan even het  contactformulier, of mail ons naar info@ondernemenplus.nl.

https://www.ondernemenplus.nl/contact
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