
 

 

 

 

 

 

 

Transcriptie 
Zo geef je je bedrijf na de vakantie een 

superboost – Maak een actieplan 
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Zo geef je je bedrijf na de vakantie een superboost – Maak een 
actieplan  
 
De derde tip die ik je wil gaan geven, als jij een onderdeel van je bedrijf wil gaan super boosten is: Maak een 
plan. Want zoals ik al in de vorige trainingen zei, je moet het niet tegelijkertijd gaan doen, maak een plan. 
Maak een actieplan van wanneer je wat wilt gaan super boosten.  
 
Er zijn bepaalde theorieën die aangeven dat je elk kwartaal een bepaald onderdeel van je bedrijf moet gaan 
super boosten. Ik kijk zelf voornamelijk naar: Wat loopt er goed? Waar zouden we een plus op kunnen gaan 
geven? Waar zouden we het verschil mee kunnen gaan maken? Wat loopt er minder goed? En dan kijk ik 
vooral naar, is het mogelijk om bijvoorbeeld twee projecten tegelijkertijd te superboosten of te kunnen 
delegeren? 
 
Dus dat je kijkt naar de verkoopkant van: Hoe zouden we daar een plus op kunnen gaan geven? En dat je 
bijvoorbeeld aan de andere kant ook gewoon gaat kijken naar de inkoop, hoe zouden we daar een plus op 
kunnen geven? Dus maak daar een actieplan op. Een actieplan betekend voor mij dat je die werkzaamheden 
zelf gaat doen of aan iemand toewijst. Maar zorg er wel voor dat je de eindregie hebt, en zorg ook dat je 
gebriefd wordt en ga met één van jouw mensen: Medewerkers, personeel, collega’s, externe, stagiaires of 
vakantiekrachten ga met hun het gesprek aan wat de huidige situatie is en dat je graag wil dat die situatie 
veranderd. En dat daar ook tijd voor nodig is en dat ze die tijd ook krijgen. 
 
Maak voor die mensen ook inzichtelijk wat je van hun verwacht en wat daarvoor nodig is. Misschien is er 
ook wel omzet nodig, misschien hebben zij wel budget nodig om bijvoorbeeld, aan te geven van, dit en dit 
moeten we gaan uitzoeken, we moeten dit aanschaffen om erachter te komen of laten we het eens zo 
proberen, maar faciliteer dat in de vorm van een actieplan. Dus ga in gesprek met degene die dat moet 
gaan doen. Misschien ben je zelf wel degene die dat moet gaan doen, maar maak dan heel concreet een 
stappenplan van: Wat wil ik bijvoorbeeld de komende maand of het komende kwartaal gaan superboosten 
en wat moet hierin het eindresultaat zijn? 
 
 
 
   

  



 

 


