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M Kern van de SWOT-analyse:
    De SWOT-analysis is een praktische techniek
    om kansen (opportunities) en bedreigingen
    (threats) af te zetten tegen de eigen\
    sterkten (strengths) en zwakten (weaknesses).

    In zakelijk verband, helpt de SWOT-analyse
    bij het bepalen van duurzame niches (nissen) in
    de markt.

    En ook kan de SWOT-analyse gebruikt worden in
    persoonlijk verband, waarbij ontwikkeling van de
    persoonlijke carrière centraal staat, gebruik
    makend van de eigen talenten, vaardigheden en
    kansen.

SWOT, theoretische aspecten
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M Kern van de SWOT-analyse:
    Zoals met zoveel management- en marketing-
    analyse-instrumenten, bestaat er geen
    eenduidige methode om een SWOT-analyse op te
    stellen.

    Juist omdat deze analyse gebaseerd is op deels
    objectieve en deels subjectieve gegevens en
    constateringen, o.a. uit andere analyses, zoals
    DESTEP en andere omgevingsanalyses, geldt in
    algemeen:

    hoe concreter en meer bewijsbaar de
    argumenten, hoe beter de SWOT-analyse.

SWOT, theoretische aspecten
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M Kern van de SWOT-analyse:
    Kansen zijn EXTERNE gebeurtenissen,
    ontwikkelingen of trends die potentiële wegen
    naar nieuw concurrentievoordeel inhouden, of
    anders gesteld: kansrijke ontwikkelingen die een
    positieve invloed kunnen hebben op de
    bedrijfsexploitatie. 

    Zodoende vormen bijv. het openen van meer
    vestigingen of het aanstellen van meer verkopers
    geen kansen, maar betreffen dit activiteiten of
    verbeterpunten, mogelijk volgend uit nader te
    benoemen kansen. 

SWOT, theoretische aspecten
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M Kern van de SWOT-analyse:
    Bedreigingen betreffen ongewenste, eveneens
    EXTERNE trends of ontwikkelingen die, zonder
    adequate tegenactie, kunnen leiden tot
    vermindering van afzet of winst, of anders
    gesteld: potentieel schadelijke ontwikkelingen en
    die dus een negatieve invloed kunnen hebben op
    de bedrijfsexploitatie.

    Zo vormen bijv. het minder goed kunnen
    verkopen van eigen verkopers of het verouderd
    zijn van machines geen bedreigingen maar zijn
    deze aan te merken als feiten of zwakten. 

SWOT, theoretische aspecten
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M Kern van de SWOT-analyse:
    Sterkten zijn de unieke kernvaardigheden
    (competencies) en/of de unieke activa (assets)
    die de organisatie heeft om zijn kansen optimaal
    te kunnen exploiteren en/of de bedreigingen te
    ontlopen.

     [Kernvaardigheden zijn bijv. het beter kunnen inkopen,
     produceren, verkopen of distribueren van producten of
     diensten dan de concurrentie. 
     Activa zijn bijv. bijzondere machines, patenten, licenties,
     merkrechten, e.d.]

    Zwakten betreffen de tekortkomingen van de
    organisatie (of de ondernemer) die het leveren
    van beoogde prestaties in de weg staan.

SWOT, theoretische aspecten
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M Kern van de SWOT-analyse:
    Sterkten en zwakten dienen bij voorkeur uitge-
    drukt te worden in termen van ondernemingspro-
    cessen en competenties die van belang kunnen
    zijn om effectief in te spelen op wensen en
    behoeften in de markt.

    Dus wat wij doen, niet zozeer wat we hebben of
    wat wij zijn. 
    Zo wordt duidelijker wat aangepakt of verbeterd
    moet worden.

SWOT, theoretische aspecten
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M Kern van de SWOT-analyse:
    Sterkten en zwakten, anders uitgedrukt:
    Een ‘goede (of slechte) merkbekendheid’ kan zo
    beter worden verwoord als bijv. ‘de mate waarin
    wij ons merk onder de aandacht weten te
    brengen’, of i.d.

    Een ‘goede (of slechte) concurrentiepositie’,
    wordt dan bijv. ‘de mate waarin wij onze
    concurrentiepositie weten uit te bouwen of te
    versterken’, of i.d. 

SWOT, theoretische aspecten
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M Kern van de SWOT-analyse:
    Kansen en bedreigingen worden regelmatig
    verward met feiten.
 
    Een feit is een al vaststaand gegeven of al
    voorgevallen gebeurtenis, waarmee wel of nog
    niet rekening mee is gehouden. Ontwikkelingen
    moeten niet worden verward met feiten.

     ‘Veel concurrentie hebben’ is daarom een feit, tenzij hier
     een zekere, nieuwe ontwikkeling plaats vindt. 
     Dit geldt ook bijv. voor ‘de toepassingsmogelijkheden van
     het internet of sociale media’; deze mogeljkheden zijn er al,
     dus een feit of activiteit, tenzij het hier gaat om nieuwe
     ontwikkelingen of toepassingen.

SWOT, theoretische aspecten
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SWOT, praktische aspecten

Essentie kansen, bedreigingen, sterkten
en zwakten
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M Essentie kansen:
    F Welke interessante trends en ontwikkelingen
        kunnen in de omgeving worden waargenomen?

    F Bruikbare kansen komen o.a. voort uit:
        G veranderingen in technologie en in markten,
            zowel groot- als kleinschalig;
        G relevante veranderingen op politiek /
            juridisch terrein;
        G veranderingen van sociale patronen, demo-
            grafische kenmerken, veranderingen in
            levensstijlen, enz.

SWOT, praktische aspecten
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M Essentie bedreigingen:
    F Welke hindernissen zijn er die belemmeringen
        kunnen vormen voor de business?

    F Wat doen concurrenten, wat maakt dat men
        zich daar zorgen over moet maken?

    F Zijn er veranderingen op komst m.b.t. de
        vereiste kwalificaties en specificaties voor het
        ondernemerschap, of voor de producten of
        diensten?

    F Bedreigt een veranderende technologie de
        business of de positie (in de markt)?

SWOT, praktische aspecten
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M Essentie sterkten:
    F Welke voordelen heeft de onderneming t.o.v.
        anderen?

    F Wat doet deze beter dan wie dan ook in de 
        branche of in de bedrijfsomgeving?

    F Over welke unieke bronnen of kosten-efficiënte
        middelen beschikt de onderneming?

    F Welke punten zien anderen in de markt als
        typische sterkten van de onderneming?

    F Welke doorslaggevende factoren bepalen (of
        zijn van belang bij) de capaciteit om verkoop
        te realiseren?

SWOT, praktische aspecten
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M Essentie zwakten:
    F Welke nadelen of achterstanden heeft de
        onderneming t.o.v. anderen?

    F Wat doet de onderneming nog (lang) niet zo
        goed als anderen in de branche of in de
        bedrijfsomgeving?

    F Over welke noodzakelijke bronnen of (kosten-
        efficiënte) middelen beschikt men (nog) niet?

    F Welke punten zien anderen in de markt als
        typische zwakten van de onderneming?

    F Welke doorslaggevende factoren zorgen ervoor
        dat de verkoop (nog) niet wordt gerealiseerd?

SWOT, praktische aspecten
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M Belangrijke tips en suggesties:
    F Wees zorgvuldig, nauwgezet en strikt, bij de
        bepaling van SWOT-argumenten.

    F Maak uitsluitend gebruik van preciese,
        expliciete en verifieerbare argumenten (dus
        niet bijv. ‘goede kwaliteit’ of ‘goede
        prijs/prestatie’).
                                                                                  >>

SWOT, praktische aspecten
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M Belangrijke tips en suggesties:
    F Snoei hard in lange opsommingen van
        argumenten die op elkaar lijken of op elkaar
        voortborduren, en rangschik deze argumenten
        naar mate van belang en relevantie.

    F Pas dit instrument toe op het juiste niveau,
        bijv. op product- of dienstenniveau, en liever
        niet op een hele organisatie (te vaag).

SWOT, praktische aspecten
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SWOT, praktische uitwerking

SWOT-uitwerking voor een startende
financiële consultancy voor MKB
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M Voorbeeld van een startende financiële
    consultancy voor MKB:
    Kansen:
    F Versoepeling van wet-en regelgeving m.b.t. het
        opstarten van small businesses --> groei van
        de regionale / lokale markt van potentiële
        klanten.

    F Lokale overheden stimuleren ondernemerschap
        onder werkzoekenden --> toename behoefte
        financiële begeleiding startende ondernemers.

    F Lokale concurrenten, veelal gevestigde en
        grotere bureau’s, hebben te weinig oog voor
        deze ontwikkelingen, laten starters links liggen
        --> identificatie van niches.

SWOT, praktische uitwerking
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M Voorbeeld van een startende financiële
    consultancy voor MKB:
    Bedreigingen:
    F Opkomst van financial planners e.d. bij banken,
        alsmede het toenemende aanbod van vergelijk-
        bare self-services via internet --> toenemende
        concurrentie door substituut-aanbod.

    F Aanscherping van wet- en regelgeving en
        opleidingseisen m.b.t. financiële dienst-
        verlening --> potentiële uitholling financiële
        producten  en diensten t.b.v. beoogde
        afnemers.

    F Nasleep kredietcrisis --> afnemende interesse
        en faciliteiten vanuit banken voor mkb.

SWOT, praktische uitwerking
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M Voorbeeld van een startende financiële
    consultancy voor MKB:
    Sterkten:
    F Is in staat om zeer snel te kunnen reageren op
        afnemerswensen: geen red tape, enz. --> grote
        mate van slagvaardigheid in handelen.

    F Is kosten-efficiënt, zeer lage overhead, en
        heeft gedegen kennis van financial planning
        waardoor afnemers goed waar voor hun geld
        wordt geboden --> ++ waardeperceptie van
        afnemers.

    F Heeft nog relatief laag aantal afnemers, zodat
        voorlopig meer aandacht naar hen kan uitgaan 
        --> veel en goede zorg voor afnemers. 

SWOT, praktische uitwerking
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M Voorbeeld van een startende financiële
    consultancy voor MKB:
    Zwakten:
    F Heeft nog geen heldere track-record, geen
        duidelijke aanwezigheid in de markt, nog te
        weinig reputatie --> onduidelijke positionering.

    F Is niet in staat om specifieke bancaire en verze-
        keringsdiensten aan te bieden, waar wél vraag
        naar is, dit door wetswijziging en door te
        weinig toegang tot deze diensten -->
        netwerkgebrek.

    F Heeft in aanloopperiode nog onbetrouwbare
        cash-flow, waardoor investeringen niet kunnen
        worden gedaan --> zwakke liquiditeitspositie.

SWOT, praktische uitwerking
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M Voorbeeld van een startende financiële
    consultancy voor MKB:
    Alléén opsomming van de verschillende S-W-O-T-
    argumenten geeft nog geen goed inzicht wat en
    wanneer dat te ondernemen.

    Voor meer inzicht hierin, is het gebruik maken
    van een confrontatie-matrix een goede optie.
                                                                                 >>

SWOT, praktische uitwerking
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M Voorbeeld van een startende financiële
    consultancy voor MKB:
    Belangrijk hierbij is dat niet te veel argumenten
    per S-W-O-T-factor worden ingezet, max. 3 à 5
    van elk.  

    Verder is het van belang hierin een zekere
    scorebepaling te hanteren, al dan niet met
    wegingsfactoren.  

    Deze scorebepaling dient uiteraard verder te
    worden onderbouwd ! 

SWOT, praktische uitwerking
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M Voorbeeld van een startende financiële
    consultancy voor MKB:
    Kansen (beknopte uiteenzetting scores [van 1 t/m 5]):

    1/ groei regionale en lokale markt [3]
    2/ toename behoefte aan financiële 
         begeleiding [4]
    3/ identificatie duidelijke niches. [5]

    Deze onderneming hecht vooral veel waarde aan
    kansen 2/ en 3/, waarbij het identificeren van
    duidelijke niches en daarmee potentiële klanten
    de belangrijkste kans vormt.

SWOT, praktische uitwerking
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M Voorbeeld van een startende financiële
    consultancy voor MKB:
    Bedreigingen (beknopte uiteenzetting scores):

    1/ toename groei substituten / concurrentie  [5]
    2/ potentiële uitholling diensten door 
         wetgeving  [2]
    3/ afnemende bancaire faciliteiten MKB.  [3]

    Voor deze onderneming vormt de toename van
    substituten en concurrentie het grootste korte
    termijn gevaar.  Afnemende bancaire faciliteiten
    t.b.v. deze consultancy en haar MKB-klanten blijft
    lastig, maar kan mogelijk deels worden
    ondervangen door andere partijen (bankunies,
    crowd funding, e.d.).

SWOT, praktische uitwerking
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M Voorbeeld van een startende financiële
    consultancy voor MKB:
    Sterkten (beknopte uiteenzetting scores):

    1/ slagvaardigheid, snel kunnen reageren op
         klantenwensen  [3]
    2/ positieve waardeperceptie vanuit afnemers [5]
    3/ relatief veel tijd, zorgen voor klanten.  [3]

    Deze onderneming hecht veel waarde aan het feit
    dat klanten de kennis van zaken en expertise
    positief waarderen.  Belangrijk ook, is dat deze
    onderneming op slagvaardige wijze relatief veel
    tijd in klanten kan investeren. 

SWOT, praktische uitwerking
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M Voorbeeld van een startende financiële
    consultancy voor MKB:
    Zwakten (beknopte uiteenzetting scores):

    1/ onduidelijke positionering  [2]
    2/ gebrek aan netwerk, geen toegang tot
         specifieke producten en diensten  [5]
    3/ zwakke liquiditeitspositie, geen 
         investeringsruimte.  [4]

    Zwakte 1/ zal waarschijnlijk opgelost worden
    wanneer de onderneming beter draait.  Zwakte 3/
    staat in verband met zwakte 2/.

SWOT, praktische uitwerking
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SWOT, praktische uitwerking
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M Voorbeeld van een startende financiële
    consultancy voor MKB:
    Op basis van de confrontatie-matrix kunnen een
    aantal belangrijke confrontaties (aandachts-
    punten, overwegingen) worden beschouwd:

    O & S --> Uitbuiten / groeien:
    De onderneming zal zich moeten concentreren
    op de benadering van startende of al gestarte
    ondernemingen in de lokale of regionale
    omgeving, waarbij de eigen kennis en expertise,
    alsmede de positieve waardeperceptie van
    huidige afnemers, als hefboom kunnen dienen
    om tot zaken te komen. 

SWOT, praktische uitwerking
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M Voorbeeld van een startende financiële
    consultancy voor MKB:
    O & W --> Verbeteren / ombuigen:
    Met het oog op het benaderen van de identifi-
    ceerbare niches, en gelet op de toenemende
    behoefte aan financiële begeleiding van onder-
    nemingen daarin, zal meer aandacht moeten
    uitgaan naar het creëren van, of toetreden tot
    ondernemersnetwerken.  

    Deze activiteiten zorgen voor meer bekendheid
    onder potentiële afnemers en beïnvloeders, wat
    zal leiden tot meer zaken, en waarmee de liquidi-
    teitspositie kan worden verbeterd.

SWOT, praktische uitwerking
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M Voorbeeld van een startende financiële
    consultancy voor MKB:
    T & S --> Verdedigen / concurreren:
    Het gevaar van toenemende substituten en
    concurrenten zal afgewend kunnen worden door
    de huidige aanpak, gericht op kleinschaligheid,
    slagvaardigheid, en meer hart voor de klant, te
    blijven handhaven en te benadrukken. 

    In situaties waarbij concurrentie een grote rol
    speelt, dienen deze aspecten steeds naar voren
    gebracht te worden, al dan niet aan de hand van
    klantenreferenties en andere aantoonbare
    bewijzen.

SWOT, praktische uitwerking
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M Voorbeeld van een startende financiële
    consultancy voor MKB:
    T & W --> Vermijden / samenwerken:
    Gelet op de zwakke liquiditeitspositie, heeft deze
    onderneming simpelweg nog niet de lange adem
    om in alle situaties langdurig het gevaar van
    oprukkende substituten en concurrentie af te
    wenden.  

    Om hieraan mogelijk een oplossing te kunnen
    bieden, kan evt. binnen de te op te zetten
    netwerken gezocht worden naar samenwerkings-
    verbanden met anderen waardoor ook enige
    synergie kan ontstaan.

SWOT, praktische uitwerking
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M Voorbeeld van een startende financiële
    consultancy voor MKB:
    Algemene conclusie(s):
    Prioriteiten dienen gericht te zijn op:
    F benadering van startende en gestarte bedrijven
        in de regio;

    F het opzetten van en/of toetreding tot onder-
        nemersnetwerken;

    F het in de markt meer uitstralen en benadrukken
        van de unieke werk- en benaderingswijze;

    F het verkrijgen van middelen en/of krediet om
        deze activiteiten op korte en middellange
        termijn te kunnen financieren (bank of elders).

SWOT, praktische uitwerking
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M Voorbeeld van een startende financiële
    consultancy voor MKB :
    Nu de prioriteiten bekend zijn, kan hierna een
    nader (marketing-)plan  worden opgesteld.

    Daarin zal moeten worden aangegeven welke
    doelstellingen dienen te worden bereikt, (cq.
    welke activiteiten dienen te worden onder-
    nomen), hoe, wanneer, door wie, met welke
    middelen, en binnen welke tijd. 

    In dit plan dient dus ruime aandacht besteed te
    worden aan doelstellingen, uitvoering van de
    (marketing-)strategie, alsmede de toepassing van
    benodigde marketinginstrumenten. 

SWOT, praktische uitwerking


