
In 10 stappen naar vooruitgang!

E-BOOK



Streef jij naar 
vooruitgang?

Wil jij  
vernieuwing?

Stel jij jezelf 
kritische 
vragen?

Zoek jij 
structuur?

Lees dan snel verder! >
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Je bent op zoek naar vooruitgang?! Een strategisch 
model biedt hierbij structuur.

De door ons ontwikkelde 10-METING is een model om 
vanuit tien deelgebieden jouw bedrijf of 
bedrijfsonderdeel in 10 stappen vooruit te helpen. 

De tien deelgebieden zijn dé bouwstenen van  
ondernemerschap en vormen het fundament van elke 
organisatie. Een ingevulde 10-METING is het vertrekpunt 
voor vooruitgang, vernieuwing en groei. 

Iedereen houdt 
van positief 

resultaat!

Meer rendement?
Meer groei?
Meer rust?

Wij merken dat veel ondernemers in de groei en bloei van 
hun onderneming op zoek zijn naar bevestiging of 
hulpmiddelen om het beter te doen. Herken jij dat?

Je stelt jezelf kritische vragen, legt verbindingen, ziet 
verbeteringen en bepaalt acties. De uitkomsten geven 
inzicht om weloverwogen besluiten te nemen. 

Dit levert jou meer resultaat op …. en rust! 

Zo ziet de 10-METING er uit! >
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ACTIELIJST

10-METING: SLIM Vooruit___________________

W
W
W
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L
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O
O
R
U
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L

AMBASSADEURS MEDEWERKERS MIDDELEN

PASSIE KERNWAARDEN WAARDE COMMUNICATIE

VERNIEUWING PROCESSEN GRIP

?
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Hoe werkt de 10-METING?

De 10-METING bestaat uit 
twee delen. 

Links staan de bouwstenen 
van jouw bedrijf die de 
huidige situatie weergeven. 
Rechts heb je ruimte om 
verbeteringen of acties te 
noteren. 

Beschouw het als een 
dynamisch document, een 
leidraad en een spiegel. 

(!) Het handigste is om het 
model te printen op A3.

Personaliseer nu de 10-
METING.

Je gaat elke bouwsteen af 
en vult de samenvatting van 
de huidige situatie in. 

Hierbij kun je de voorbeeld-
vragen als hulpmiddel 
gebruiken. Deze worden in 
het vervolg van het E-BOOK  
behandeld.

(!) Gebruik zoveel mogelijk 
steekwoorden en/of korte 
zinnen. 

Je hebt nu de huidige 
situatie in kaart gebracht. 
Deze ga je nu beoordelen.

Zie je punten voor 
verbetering of vernieuwing? 

Stel jezelf kritische vragen 
en verbind de ver-schillende 
bouwstenen met elkaar. Dit 
kan leiden tot de wens voor 
verandering.

(!) Laat iemand anders 
meekijken en vraag ook hun 
onbetaalbare mening.

Vertaal nu jouw nieuwe 
inzichten voor verbetering 
en vernieuwing naar acties.

De acties om jouw bedrijf te 
laten groeien en bloeien 
schrijf je aan de rechterkant 
van de 10-METING op.

En nu van denken naar 
doen! Veel succes met jouw 
vooruitgang. 

(!) Gebruik jouw 10-METING  
als communicatiemiddel 
naar alle ambassadeurs.

VERBETER JOUW MODELBEOORDEEL JOUW MODELVUL JOUW MODEL INPRINT HET MODEL

#1 #2 #3 #4
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Zo ziet jouw 
bedrijf er uit

Dit zijn jouw 
acties voor 
vooruitgang
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We lopen ze één voor één door >

Zo werken de bouwstenen!

?
In dit vlak vind je verschillende vragen 
die je jezelf kunt stellen over de 
bouwstenen. 

Je kunt deze gebruiken als  denkrichting  
voor het invullen van de 10-METING. 

De vragen zijn bedoeld als inspiratie om 
te komen tot jouw persoonlijke 
blauwdruk van jouw bedrijf.

i
Bij elke bouwsteen is dit het 
informatieve vlak. 

Jij krijgt hierin een korte toelichting en 
achtergrondinformatie over de 
bouwsteen. 

De informatie is afkomstig uit openbare 
bronnen aangevuld met onze kijk op het 
onderwerp.

!
Dit vlak leidt tot acties naar vooruitgang! 

Met behulp van kritische vragen, leg je 
verbindingen tussen de verschillende 
bouwstenen. 

Je geeft hiermee zelf invulling aan de 
vorm van vooruitgang en de inhoud van 
acties.

Elke bouwsteen bestaat uit een deelgebied van het ondernemerschap en is een onderdeel van het fundament van jouw bedrijf. 
Je krijgt informatie, kijkt hoe je er nu voorstaat en stelt jezelf kritische vragen. Dit leidt tot verbeterpunten voor groei en bloei.
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“Alles waar je ogen van gaan 
sprankelen, moet je doen”PASSIE

?
 Waar word jij blij van?
 Waar krijg jij energie van? 
 Waarom ben jij met deze  

onderneming gestart?
 Wat zijn jouw drijfveren?
 Wat is jouw grootste uitdaging? 
 Wat moet je bedrijf hebben bereikt?
 Hoe ziet jouw droomscenario eruit?

i
Passie is één van de belangrijkste 
drijfveren voor het ondernemerschap. 
Het leidt tot enthousiasme, energie en 
bevlogenheid om als ondernemer 
succesvol te willen zijn. Afhankelijk van 
jouw eigenschappen, jouw drijfveren en 
de levensfase van jouw onderneming, 
bepaal jij wat dit succes inhoudt. Passie 
zorgt ervoor dat je jouw doelen bereikt 
en dromen werkelijkheid worden. 

!
 Heb jij nog steeds die passie van 

toen jij met de onderneming begon? 
 Wat zijn de belangrijkste zaken die 

dit beïnvloeden?
 Wat kun jij hier (anders) aan doen?
 Wat is jouw toekomst beeld over de 

richting van jouw bedrijf?
 Welke talenten en valkuilen heb jij?
 Wat is jouw visie?  
 Is jouw visie bij iedereen bekend?
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“Het is niet moeilijk te besluiten 
als je weet wat je waarden zijn”KERNWAARDEN

?
 Welke waarden vind jij belangrijk?
 Waar blinkt jouw bedrijf in uit?
 Waar staat jouw bedrijf voor?
 Wat kenmerkt het bedrijf? 
 Wat zijn de gouden- en 

ongeschreven regels?

Met kernwaarden geef jij aan wat jij als 
bedrijf of bedrijfsonderdeel belangrijk 
vindt en waarom je dingen doet. Het is 
een kapstok voor medewerkers en 
ambassadeurs dat richting geeft voor 
hun denken en het doen. Kernwaarden 
zijn het bedrijfs-DNA. 

Heldere kernwaarden dragen bij aan het 
behalen van de doelen en maken het 
nemen van strategische beslissingen 
makkelijker. 

i !
 Hoe worden de kernwaarden 

gecommuniceerd?
 Zijn de kernwaarden bekend bij alle 

medewerkers en ambassadeurs?
 Hoe zie je de kernwaarden terug bij 

de medewerkers?
 In hoeverre is de uitstraling van het 

bedrijf in overeenstemming met de 
kernwaarden?

 Is jouw passie terug te vinden in de 
kernwaarden?
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“We kennen wel de prijs, 
maar niet de waarde”WAARDE

?
 Wat bied jij aan?
 Welk probleem lost jouw product of 

dient op?
 Op welke doelgroep(en) richt jij je?
 Welke behoefte heeft jouw 

doelgroep?
 Hoe is de prijsstelling?
 Wat is jouw onderscheidend 

vermogen? 
 Wat beloof jij jouw klant?

i
Wij zien waarde als het geheel aan 
voordelen dat jij met jouw product of 
dienst aanbiedt aan jouw doelgroep en 
hun behoefte. Dit geheel aan voordelen 
bestaat o.a. uit producteigenschappen, 
prijsstelling en heeft in de basis een 
duidelijk onderscheidend vermogen en 
veel toegevoegde waarde. Hierbij kun je 
denken aan sociale, economische, 
emotionele, functionele, symbolische of 
eindwaarde.

!
 Waarom neemt jouw klant producten 

of diensten bij jou af?
 In hoeverre vind jouw doelgroep 

jouw waardeaanbod helder?
 Wordt het waardeaanbod duidelijk 

gecommuniceerd?
 Op welke andere wijze kun je jouw 

waarde aanbod ook aanbieden?
 Wat bied je in vergelijking met je 

concurrent niet aan ?
 Wanneer is het waardeaanbod voor 

het laatst geëvalueerd?
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“Het belangrijkste is te horen 
wat er niet gezegd wordt”COMMUNICATIE

?
 Op welke wijze vindt communicatie 

met medewerkers plaats?
 Hoe betrek jij medewerkers bij 

veranderingen in de organisatie?
 Via welke kanalen communiceer jij 

over jouw product of dienst?
 Welke boodschap vertel jij over jouw  

product of dienst?
 Op welke wijze communiceer jij met 

je ambassadeurs?
 Hoe typeer jij de vorm van interne en 

externe communicatie?

Communicatie gaat over de wijze 
waarop informatie binnen het bedrijf en 
daarbuiten met elkaar wordt gedeeld. 
Het uitwisselen van informatie vindt 
plaats door interactie tussen mensen. 
Je kunt dit op een directe manier doen 
door elkaar te zien en te spreken of via 
verschillende (sociale) media kanalen. 

Informatie wordt deels bewust, deels 
onbewust gedeeld, ontvangen en 
geïnterpreteerd.

i !
 Wat communiceer jij wel en niet met 

medewerkers en ambassadeurs? 
 Is de communicatie in lijn met de 

kernwaarden van het bedrijf? 
 Hoe en hoe vaak wordt het 

waardeaanbod van het bedrijf 
gecommuniceerd?

 Hoe bereik je jouw doelgroep en  
potentiele klanten?

 Hoe communiceer jij als 
leidinggevende?
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“Wil je snel, ga alleen, wil
je ver komen, ga dan samen!”AMBASSADEURS

?
 Hoe wordt iemand ambassadeur? 
 Wat betekent een ambassadeur voor 

jou en jouw organisatie?
 Wie zijn jouw ambassadeurs?
 Welke waarde voegen de  

ambassadeurs toe aan jouw bedrijf? 
 Welke ambassadeurs zijn 

essentieel?
 Welke ambassadeurs mis jij?
 Welke belangen hebben de 

ambassadeurs bij jouw bedrijf?

i
Ambassadeurs is jouw netwerk van 
personen en bedrijven buiten de 
organisatie die essentieel zijn voor het 
succes. Veelal kun je niet alle kennis, 
expertise en kapitaalgoederen zelf 
bezitten en is het daarom belangrijk om 
samenwerkingspartners te zoeken als 
verlengstuk van het bedrijf. Goede 
ambassadeurs dragen de visie en 
missie van het bedrijf uit naar het 
netwerk en potentiële klanten. Op deze 
wijze voegen ambassadeurs waarde 
toe.

!
 Hoe betrek je de ambassadeurs bij 

jouw waardeaanbod en innovatie?
 Op welke manier informeer jij de 

ambassadeurs van het bedrijf?
 Kennen jouw ambassadeurs jouw 

kernwaarden en bedrijfsstrategie? 
 Hoe zorg jij voor (nog) meer 

ambassadeurs?
 Ben je afhankelijk van de 

ambassadeurs?
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“Een tevreden klant begint bij
een tevreden medewerker.”MEDEWERKERS

?
 Welke afdelingen zijn er?
 Hoe is de bezetting van de functies 

en personeel binnen de afdelingen?
 Hoe wordt het bedrijf aangestuurd?
 Is er een management team?
 Hoe kunnen medewerkers zich in het 

bedrijf ontwikkelen? 
 Worden alle kwaliteiten benut?
 Hoe vaak vinden er 

ontwikkelingsgesprekken plaats?
 Wie bepaalt de strategie en de 

invulling ervan in het bedrijf?

Voor groei en bloei van jouw bedrijf zijn 
medewerkers cruciaal. Mensen met de 
juiste kwaliteiten en talenten die op de 
juiste plek in het bedrijf zitten. Het 
bedrijfs-DNA stroomt door hun bloed en 
zij staan pal achter de kernwaarden van 
het bedrijf. Zij dragen de koers uit omdat 
ze waarde willen en kunnen toevoegen 
aan de klant. Zij zijn het kapitaal van de 
onderneming. Aandacht, draagkracht, 
ontwikkelen en samenwerken zijn zeer 
belangrijk in deze bouwsteen. 

i !
 Past het denken en doen van de 

medewerkers bij het bedrijfs-DNA?
 Hoe worden medewerkers betrokken 

bij innovatie, verbetering en 
verandering in het bedrijf?

 Hoe hoog is de medewerker 
tevreden- en betrokkenheid?

 Hoe kijk je aan tegen de onderlinge 
samenwerking en communicatie met 
medewerkers?

 Ontvang jij feedback van 
medewerkers?
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“Als je zorg draagt voor de middelen,
zal het doel voor zichzelf zorgen!”MIDDELEN

?
 Welke middelen zijn essentieel voor 

het succes van het bedrijf?
 Zijn de middelen kapitaalintensief?
 Op welke wijze worden deze 

middelen gefinancierd?
 Worden middelen binnen het bedrijf 

zelf ontwikkeld?
 Welke uitwijkmogelijkheden en 

alternatieven zijn er als middelen 
niet beschikbaar zijn?

i
Middelen zijn de essentiële bezittingen 
waarover het bedrijf de beschikking 
heeft om waarde te kunnen leveren. 
Deze middelen zorgen ervoor dat het 
bedrijf haar strategische en operationele 
doelstellingen behaald in een continu 
veranderende omgeving. Denk hierbij 
aan bedrijfsgebouwen, fabrieken, 
machines, specifieke hard- en/of 
software, recepturen, merken, licenties 
of octrooien. 

!
 Welke middelen zijn onderhevig aan 

verandering en innovatie?
 Welke verandering vindt plaats in de 

komende drie tot vijf jaar? 
 Is de juiste kennis en kwaliteit in huis 

voor gebruik van de hulpmiddelen?
 Zijn de hulpmiddelen op een andere 

manier te financieren?
 Hoe zijn hulpmiddelen in te zetten 

ter verbetering van het bedrijf?
 Zijn zelfontwikkelde middelen 

beschermd?
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“Innovatie gaat niet om ideeën hebben, 
maar om ze te verwezenlijken.”VERNIEUWING

?
 Hoeveel tijd besteed jij aan innovatie 

in en aan het bedrijf?
 Ben jij op de hoogte van innovaties 

in jouw branche en bedrijfskolom?
 Is er innovatietijd en budget 

beschikbaar?
 Wie is verantwoordelijk voor het 

innovatiebeleid?
 Hoe meet jij succes van innovaties?
 Hoe zijn ambassadeurs betrokken 

bij vernieuwing in het bedrijf (co-
creatie)?

Met het proces van vernieuwing in het 
bedrijf, waarborg je de continuïteit en 
vooruitgang. Vernieuwing vindt plaats in 
processen, producten, diensten en in 
mensen. Innovatie behoeft continue 
aandacht en noodzaak vanwege steeds 
veranderende omstandigheden. 
Structureel ruimte geven aan innovatie 
en strategische vernieuwing is 
essentieel. Budget vrij maken, tijd 
inplannen, zoeken naar kansen en 
successen meten.

i !
 Op welke wijze vindt vernieuwing 

plaats in de 9 andere vlakken?
 Welk aandeel hebben medewerkers 

en ambassadeurs bij vernieuwing?
 Welke ideeën kunnen vanuit andere 

branches geïntegreerd worden in 
jouw bedrijf?

 Is het businessmodel toekomst 
bestendig?
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“Het gaat niet om de beste te zijn, 
maar om je best te doen om beter te worden!”PROCESSEN

?
 Welke processen heeft jouw bedrijf?
 Welke processen zijn essentieel voor 

de bedrijfsvoering?
 Welke processen kosten veel tijd?
 Zijn de doelen per proces voldoende 

helder voor de medewerkers?
 Hoe worden uitkomsten van de  

processen geregistreerd en 
periodiek gemeten?

 Zijn interne procedures beschreven?

i
Processen zijn de aaneenschakeling van 
taken die jouw product of dienst in het 
bedrijf en daarbuiten waarde geven. 
Hierbij maak je onderscheid in primaire 
en ondersteunende taken. De 
voornaamste taken zijn in- en uitgaande 
logistiek, productie, service, marketing 
en verkoop. De Ondersteunende taken  
zijn de processen die door het gehele 
bedrijf gaan. Denk hierbij bijv. aan het  
management, HRM, financieel beheer en 
de technologische ontwikkelingen.

!
 Welke processen kosten veel tijd 

en/of geld? Zijn deze in de ‘grip’?
 Wat is er nodig om deze processen 

vlekkeloos te laten verlopen?
 Welke processen komen in 

aanmerking voor procesinnovatie?
 Zijn processen in overeenstemming 

met de kernwaarden en het  
waardeaanbod?

 Zijn processen in overeenstemming 
met regelgeving en kwaliteitseisen?

 Zijn er taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden vastgelegd?
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“Vertrouwen is goed, 
controle is beter.”GRIP

?
 Hoe houd jij het bedrijf beheersbaar?
 Zijn er actuele cijfers beschikbaar?
 Werk je met een begroting?
 Op welke financiële en niet-

financiële cijfers (KPI’s) stuur jij?
 Is er periodiek (strategisch) overleg? 
 Is er sprake van een vastgelegd 

(strategisch) beleid?

Bij het laten groeien en bloeien van jouw 
bedrijf is grip essentieel. Om jouw 
doelen te realiseren is informatie nodig 
om te zien of je nog op koers ligt en zijn 
maatregelen nodig om (bij) te sturen. 
Informatie geeft houvast. Je stuurt niet 
alleen op gevoel, maar vooral op feiten 
en inzichten. Het is belangrijk om stil te 
staan bij de korte en lange 
termijndoelen. Dit voorkomt ad-hoc 
beslissingen.

i !
 Heb je het gevoel dat jij jouw bedrijf 

in de grip hebt? Zo nee, wat mis je?
 Zitten de juiste mensen op de juiste 

plek?
 Past de organisatiestructuur bij jouw 

bedrijf en kernwaarden? 
 In hoeverre worden procedures en 

processen nageleefd?
 Welke kansen en bedreigingen zijn 

van invloed op het bedrijf?   
 Welke strategische en operationele 

risico’s zijn er aanwezig en hoe zijn 
deze afgedekt?
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krijg nieuwe inzichten en ga SLIM Vooruit!

Ga nu zelf aan de slag,

We helpen je graag op weg!

Hulp nodig?

>
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“Het model zet ondernemers aan het denken over 
de koers van de organisatie.” 

“Aan te bevelen voor ondernemers die behoefte 
hebben aan basistools. Duidelijk, gestructureerd en 
helder.”

“De behandelde methodiek is voor iedereen 
toepasbaar, begrijpelijk en aan te bevelen.”

WAT ANDEREN ZEGGEN!

“Zeer nuttige en praktische hanteerbaar model. Het 
kriebelt direct om mee aan de slag te gaan.” 

“Het is goed om als ondernemer weer even stil te 
staan bij wat er bij ondernemen allemaal komt 
kijken.”

Bekijk ons voorbeeld! >

“De 10-meting is duidelijk en nieuw. Het model is 
aan te bevelen voor meer inzicht in de 
bedrijfsvoering van je organisatie.”
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ACTIELIJST

 Verkrijgen van een financieel dashboard met 
een mogelijkheid om begrotingen in te geven en 
te analyseren.

 Verkrijgen van tools om strategische acties te 
kunnen bewaken met mogelijkheid tot 
communicatie en voortgangsbewaking. 

 Verkrijgen van tools om winstpotentie vanuit 
historische cijfers zichtbaar te maken.

 Ontwikkelen van een strategisch model op 
basis van onze ervaringen tijdens SLIM 
Vooruitgangsgesprekken.

 Ontwikkelen van een E-Book 10-METING.

 Lanceren van het E-Book via sociale media en 
website.

 Ontwikkelen gratis Webinar over 10-METING 
van ca. 30 minuten.

• Ondernemers inspireren in het SLIM Vooruit 
Ondernemersevent, samen met ambassadeurs.

10-METING: SLIM Vooruit___________________

AMBASSADEURS

• Relatiemanagers
• Netwerkpartners 

met specialismen 
inzetbaar voor onze 
doelstellingen

MEDEWERKERS

• Consultants
• Onafhankelijke 

denkers, 
samenwerkende 
doeners

MIDDELEN

• 10-METING
• SLIM Vooruitblik
• SLIM Inzicht
• Samen SLIM Vooruit

PASSIE

• Creativiteit in werk
• Ondernemers helpen 

en inzichten geven
• Mee werken aan 

vooruitgang
• SLIM Vooruit als 

algemeen begrip

KERNWAARDEN

• Empathisch
• Creatief
• Resultaatgericht
• Integer
• Denken en doen
• Fris en eenvoudig

WAARDE

• Gestructureerde 
aanpak bij 
vooruitgang

• Nieuwe inzichten en 
rust

• Abonnementsvorm 
en fixed-fee’s

COMMUNICATIE

• Persoonlijk contact
• Communicatie vindt 

plaats via website 
en LinkedIn

• E-Book’s
• Webinar

VERNIEUWING

• Periodiek overleg 
over vernieuwing in 
het diensten pallet 
en waardeaanbod

• Periodieke evaluatie 
van inhoud van 
diensten

PROCESSEN

• Standaardiseren van 
processen en 
producten

• Ontwikkeling CRM 
systeem

GRIP

• Middels KPI’s 
worden financiële en 
niet financiële KPI’s 
gemeten

• Operationeel via 4-
ogen systeem

?

Ons voorbeeld

W
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L
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Wil je meer 
informatie?

Heb jij nog 
vragen? 

Wil je dat wij 
meedenken? Heb je hulp 

nodig om 
de acties op 

een rij te 
zetten?

Schrijf je in voor ons gratis Webinar! >
21



ACTIELIJST

 E-BOOK doornemen

• 10-METING invullen

• Vooruitgangsacties opschrijven

• Vooruitgangsacties prioriteren

• Vragen opschrijven

• Inschrijven voor Webinar 
of Workshop “10-METING”

https://www.worrelljetten.nl/workshop10meting/

• Informeren naar een 1-op-1

Aan de slag!Wie zijn wij?

✉matthijs@slimvooruit.nl

☏ 079-3445691        

✉ bouke@slimvooruit.nl

☏ 079-3445650

Bouke van der Heiden
Strategisch adviseur

Matthijs van Amsterdam
Overname adviseur

Copyright © 2020 SLIM Vooruit

Auteurs en vormgeving: M.L.C. van Amsterdam AA RAB en 
B. van der Heiden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, 
elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke 
toestemming van de auteurs.www.slimvooruit.nl
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