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PLANNEN EN DOELEN STELLEN

Doelen van deze module

  

M Deze module gaat over:
    G plannen ontwikkelen om doelen te bereiken;  
    G SWOT-analyses maken;
    G onderscheidende competenties vaststellen;
    G competitieve strategieën formuleren;
    G commitment verwerven van werknemers voor
        bepaalde doelen. 
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PLANNEN EN DOELEN STELLEN

Plannen

  

M Planning: 
    definiëren van de doelstellingen van de  
    organisatie, bepalen van een overkoepel-
    ende strategie om die doelen te bereiken en
    het ontwikkelen van de middelen voor het
    integreren en coördineren van de nood-
    zakelijke activiteiten.     
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Plannen

  

M Planning:
    dient een aantal doelen:
    F het vaststellen welke activiteiten nodig zijn in de
        uitvoeringsfase;
    F vaststellen van evt. knelpunten in de uitvoeringsfase,
        zodat deze kunnen worden aangepakt;
    F bepaling van normen waaraan voldaan moet worden
        in de uitvoeringsfase.
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Plannen

  

M Strategische planning: 
    betreft het maken van plannen die de algemene
    doelstellingen van een organisatie vastleggen en
    proberen de plaats van de organisatie ten opzichte
    van haar omgeving te bepalen. Deze plannen worden
    in het algemeen opgesteld door het topmanagement. 

    Strategische planning is het resultaat van een
    strategieformuleringsproces.
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Plannen

  

M Strategieformuleringsproces: 
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Plannen

  

M Organisatorische (tactische) planning:
    betreft o.a.:
    F het plannen van faciliteiten (fabrieken, machines) en
        veranderingen in de structuur van de organisatie
        (mensen / werkplekken, methoden) die nodig zijn om
        de nieuwe werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

M Operationele planning, betreft o.a.:
    F het opstellen van een productieplan;
    F het vaststellen wie wat doet;
    F het bepalen van het kostenniveau en de verkoopprijs;
    F het plannen van orders in het productieproces;
    F betreft meestal kortetermijnplannen < 1 jaar. 
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Planningsproces

  

M Planningsproces in 9 stappen:
    Î Bepaling hoofddoelen of gewenste resultaten;
    Ï Omgeving analyseren (macro/meso);
    Ð Kansen en bedreigingen bepalen;
    Ñ Interne analyse, analyse middelen van de organisatie;
    Ò Sterkten zwakten bepalen;
    Ó Operationele doelen bepalen;
    Ô Strategieën ontwikkelen;
    Õ Strategieën implementeren;
    Ö Resultaten evalueren.
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Planningsproces
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PLANNEN EN DOELEN STELLEN

Planningsproces: doelstellingen
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Planningsproces

  

M Planningsproces in 9 stappen:
    Î Bepaling hoofddoelen of gewenste resultaten;
        F Definieer de missie van de organisatie:
            G wat is het bestaansrecht van de organisatie?
            G wat doen we, voor wie?
            G wat is ons bedrijfstak?
            G welke producten en diensten hebben wij ten
                behoeve van welke afnemersgroepen?
       [F Bepaling van waardediscipline(s) als uitgangspunt:
             operational excellence, product leadership,
             customer intimacy;
         F Marktafbakening: PMC’s, PMT’s] 
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Planningsproces

  

M Planningsproces in 9 stappen:
    Ï Omgeving analyseren (macro/meso);
        F macro: vaak aan de hand van bekende trend-
            analyses zoals DESTEP , PESTLE (political /
            economic / social / technological / legal
            /ecological), of:
            DRETS (demografisch / regulerend (zoals vakantie-
            spreiding, arbeidsflexibilisering, normalisatie en
            certificatie)  / economisch / technologisch /
            sociaal-cultureel);
 
        F meso: bijv. aan de hand van afnemersanalyse,
            concurrentieanalyse / concurrentenanalyse,
            distributie- & leveranciersanalyse.
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Planningsproces

  

M Planningsproces in 9 stappen:
    Ð Kansen en bedreigingen bepalen;
        F kansen: zijn EXTERNE gebeurtenissen, ontwikke-
            lingen of trends die potentiële wegen naar nieuw
            concurrentievoordeel inhouden, of anders gesteld:
            die een positieve invloed kunnen hebben op de 
            bedrijfsexploitatie.
        F bedreigingen: betreffen ongewenste, eveneens
            EXTERNE trends of ontwikkelingen die, zonder
            adequate tegenactie, kunnen leiden tot vermin-
            dering van afzet of winst, en die dus een negatieve
            invloed kunnen hebben op de bedrijfsexploitatie. 
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Planningsproces

  

M Planningsproces in 9 stappen:
    Ñ Interne analyse, analyse middelen van de organisatie;
        Binnen de organisatie kijken voor het bepalen van:
        F vaardigheden en capaciteiten van werknemers;
        F cashflow van de organisatie; 
        F het succes van de organisatie in het ontwikkelen
            van nieuwe en innovatieve producten en diensten;
        F imago van de organisatie bij klanten. 
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Planningsproces

  

M Planningsproces in 9 stappen:
    Ò Sterkten zwakten bepalen;
        F Sterkten: betreffen de unieke kernvaardigheden
            (competencies) en/of de unieke activa (assets) die
            een organisatie heeft om zijn kansen optimaal te
            kunnen exploiteren en/of de bedreigingen te
            ontlopen.
        F Zwakten betreffen de tekortkomingen van de
            organisatie (of de ondernemer) die het leveren van
            beoogde prestaties in de weg staan. 
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Planningsproces

  

M Planningsproces in 9 stappen:
    Ó Operationele doelen bepalen;
        F Gebruik de uitkomsten van de SWOT-analyse (+
            confrontatiematrix!) voor het benoemen van een 
            unieke verzameling mogelijkheden (opties), waarin
            de organisatie een concurrentievoordeel heeft of
            kan behalen.
        F Aan de hand van de missie, de waardediscipline(s)
            en de opties voortkomend uit de SWOT-
            confrontatiematrix, worden specifieke doelstel-
            lingen bepaald voor zowel korte als lange termi
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Planningsproces

  

M Planningsproces in 9 stappen:
    Ô Strategieën ontwikkelen;
        F Afhankelijk van de te volgen waardedisciplines en
            de opties uit de confrontatiematrix, zal een
            strategie (of combinaties van strategieën) kunnen
            worden bepaald, bijv. op basis van:
            G bedrijfskolommenstrategieën: parallellisatie,
                specialisatie, integratie, differentiatie;
            G Ansoff’s groeistrategieën: marktpenetratie,
                marktontwikkeling, productontwikkeling,
                diversificatie;
            G Kotler’s groeistrategieën: voorgaande strategieën
               + concentrische en horizontale diversificatie;
            G Porter’s generieke concurrentiestrategieën:
                kostenleiderschap, differentiatie, focus.
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Planningsproces

  

M Planningsproces in 9 stappen:
    Õ Strategieën implementeren;
        F Belangrijke aspecten i.v.m. implementatie:
            G strategische en operationele doelen stellen (H8);
            G kwaliteitsteams creëren (H9);
            G effectiviteit van het leidersschap vergroten (H11);
            G werknemers motiveren (H7);
            G investeren in werknemers (H12). 
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Planningsproces

  

M Planningsproces in 9 stappen:
    Õ Enkele richtlijnen bij de uiteindelijke uitvoering: 
        G een plan heeft meer succes als er één trekker is;
        G duidelijke taken formuleren, zodat iedereen precies
            weet wat te doen en wat verwacht wordt;
        G tussentijdse metingen verrichten i.p.v. alleen 1x per
            jaar, geeft betere mogelijkheden tot bijsturing
            (bijv.  d.m.v. klantentevredenheidsmetingen;
        G grondige procesevaluaties doen, als gevolg van de
            tussentijdse metingen. Dit voorkomt dat een op
            zich goede strategie wordt veranderd i.p.v. een
            onvoldoende goed uitgevoerde implementatie;
        G flexibiliteit creëren: plannen moeten niet leiden tot
            starre, bureaucratische budgetteringssystemen e.d.;
        G uitvoering sterk afhankelijk van bedrijfsgrootte !
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Planningsproces

  

M Planningsproces in 9 stappen:
    Ö Resultaten evalueren:
        F Bepaling van de effectiviteit van strategieën wat
            betreft het bereiken van organisatiedoelen.
        F Continue evaluatie / tussenmetingen betreffende
            de voortgang van het bereiken van doelstellingen.
        F Strategieformulering is meestal een cyclisch proces;
            de evaluatie van de resultaten zal vaak het
            startpunt zijn van een nieuwe strategieformulering.
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Planning & MBO

  

M Doelstellingen stellen d.m.v. MBO:
    F Management by objectives (MBO, Peter Drucker) is   
        een vorm van leidinggeven waarbij de chef met zijn
        medewerker(s) in onderling overleg doelstellingen
        (objectives) voor de komende periode bepaalt, en de
        resultaten formuleert die aan het einde van de
        periode behaald moeten zijn.

    F Het uitgangspunt van deze methode is dat mensen
        beter en met meer plezier werken, wanneer: 
        G zij duidelijk weten wat van hen verwacht wordt;
        G zij betrokken zijn bij het formuleren van deze
            verwachtingen;
        G zij zelf mogen uitmaken hoe daaraan te voldoen;
        G zij (opbouwende) feedback over prestaties krijgen.



22

PLANNEN EN DOELEN STELLEN

Planning & MBO

  

M Doelstellingen stellen d.m.v. MBO:
    F Management by objectives 
        Bij MBO gaat het erom doelstellingen te bepalen met
        de bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijk-
        heden om die doelstellingen te kunnen behalen. 
        Stappenplan voor het doorvoeren van MBO:
        1/ afbakenen van verantwoordelijkheden en bevoegd-
             heden;
        2/ vaststellen van prioriteiten (van doelstellingen);
        3/ bepalen van meetcriteria (normen voor resultaten);
        4/ vaststellen van uiteindelijke doelstellingen;
        5/ opstellen van actieplannen;
        6/ definitieve vaststelling van te ondernemen acties;
        7/ voortgang bewaken;
        8/ bespreken van bereikte resultaten.
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Planning & MBO

  

M Doelstellingen stellen d.m.v. MBO:
    F Management by objectives, voordelen:
        G voor de manager:
            O motiveert medewerkers;
            O versterkt relatie tussen manager en medewerker;
            O levert raamwerk voor begeleiding, ondersteuning;
            O basis voor beoordeling van personen.
        G voor de werknemer:
            O weet wat van hem/haar wordt verwacht;
            O kan eigen prestaties meten;
            O duidelijke verantwoordelijkheden, bevoegdheden.
        G voor de organisatie:
            O managerseffectiviteit staat centraal;
            O vergemakkelijkt de coördinatie van activiteiten;
            O duidelijker waar management moet ontwikkelen.
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Planning & MBO

  

M Doelstellingen stellen d.m.v. MBO:
    F Management by objectives, nadelen, valkuilen, o.a.:
        G de papieren tijger: papierwinkel van bijstellingen en
            verfraaiingen;
        G de activity trap: bezig, bezig, en dan overbelasting;  
        G de volgordefout: (tussen)doelstellingen worden
            behaald zonder op het totaalresultaat te letten;
        G de harmonie: elkaar niet aan durven spreken
            omtrent afwijkingen t.o.v. de gestelde doelen;
        G het tijdsperspectief: teveel kortetermijn-gericht,
            hoewel stapje voor stapje op langere termijn
            duidelijk meer zal opleveren; 
        G de leiderschapsstijl: is niet altijd gericht op een
            hoge mate van taakvolwassenheid van en relatie-
            gerichtheid op de medewerkers.


