VISUEEL JAARPLAN
TOOLKIT OM ALS TEAM JE KOERS TE TEKENEN
HOE VIND JE JEZELF ALS BEDRIJF OPNIEUW UIT?
Miste je dit jaar de samenhang in je jaarplan? Met je missie? Visie? Projectenportfolio? Komend jaar
niet meer. Jaarplannen z n tegenwoordig visueel. Zo zie je in een oogopslag het grotere plaatje.
Een visueel jaarplan dus. Of eigenl k moeten we het geen jaarplan noemen. In de huidige t d
plannen we kort vooruit. Heel agile. Zo kunnen organisaties voldoen aan de vraag van een snel
veranderende werkel kheid. Wel bl ft het voor alle organisaties de kunst om ook een grote l n uit te
zetten. Eentje waarb het “jezelf opnieuw uitvinden” de basis vormt. Laten we het woord jaarplan
vervangen door ‘kompas’. En laten we dat kompas visueel maken. En ontdekken wat dát
doet.ondersteunen.
WAT? EEN VISUEEL KOMPAS?
Hoe draagt een visueel kompas bij aan het opnieuw uitvinden van onze organisatie
Stel je voor: In plaats van de excel jaarplanning hangt er een poster in de centrale ruimte van de
organisatie waar je werkt. De poster neemt je mee in het verleden, het nu en de toekomst van de
organisatie. Als vanzelf checkt je brein: klopt de samenhang? Zie ik gaten? Of misschien juist
nieuwe verbanden? Hier zit de ruimte om al experimenterend een pad te vinden naar het
toekomstplaatje. Met het scheppen van een toekomstbeeld, start je met het opnieuw uitvinden
van jezelf. Door het in één plaat te doen, zie je sneller nieuwe mogelijkheden én de missing links
in je plan.
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Maak het verleden visueel: Welke belangr ke
dingen z n er gebeurd? Wie en wat hebben
daarin een belangr ke rol gehad? Welke
belangr ke lessen heb je als organisatie
geleerd?
Breng de context van je organisatie in beeld:
welke klantvragen kr g je? Hoe ziet het
economische klimaat eruit?
Maak een SWOT analyse en breng visueel in
beeld met welke sterkten, zwakten,
bedreigingen en uitdagingen je iets moet.
Breng in beeld hoe je wilt dat jouw
organisatie over een jaar op de cover van een
krant/t dschrift staat. Wat hoop je dat er
over je geschreven is? Door wie? Kom tot een
gedeeld beeld.
Maak zichtbaar welke v f grote stappen je
dichter b het gedeelde beeld van de
toekomst brengen.
Tot slot maak je per stap een plannetje. Hoe
ga je deze grote stappen nemen? Welke basis
neem je mee vanuit dit jaar? Wat heb je
nodig?
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HOE MAAK IK ZO’N VISUEEL KOMPAS?
Een visueel kompas maak je door een aantal
stappen te volgen, met een bijbehorend
visueel template. Verderop in deze pdf vind je
de verschillende stappen in een aantal
templates. Deze templates vul je in, samen
met degenen die normaal gesproken de
jaarplanning maken. De basis stappen zie je
hier naast:

HOE GEBRUIK IK DE TEMPLATES?
Ga stap voor stap aan de slag. Begin b de eerste stap en met de eerste template. Als die af is, ga je
door naar de volgende. Laat iedereen eerst z n/haar ideeën/antwoorden/ingevingen op post-its
tekenen/schr ven. Neem hiervoor per onderdeel van de template 10 à 15 minuten. Deel dan de
inhoud van de post-its met elkaar. En ga vervolgens de post-its structuren; haal de dubbelingen
eruit, maak een volgorde etc. Zo kom je tot een ingevulde template. Daarna kun je door naar de
volgende stap. Hang de templates aan de muur, dat geeft overzicht.
Per template heb je ongeveer 30 tot 60 minuten nodig. Je kunt een hele dag reserveren voor het
maken van een visueel kompas maar je kunt het ook in meerdere dagdelen doen. Of elke week een
stap.
START MET HET VERLEDEN
Als je weet waar je vandaan komt en wat je gevormd heeft, dan kan je daar van leren. Natuurlijk is het jn om te
brainstormen over de toekomst. Maar een toekomst kan alleen bestaan bij de gratie van een verleden. Waar je
vandaan komt en welke lessen je daaruit kan trekken zijn van onschatbare waarde.

STAP 1 – HOE KIJK JE SAMEN NAAR HET VERLEDEN?
Door een t dl n te vullen met sleutelelementen.
Daarvoor maak je gebruik van de ‘geschiedenis
template’.
Samen ga je het volgende proces door:
Geef iedereen een stapeltje post-its en
zorg voor stiften.
Bepaal hoever je wilt terugk ken.
B voorbeeld v f of tien jaar.
Vervolgens vraag je of iedereen de drie
belangr kste doelen of resultaten wilt
opschr ven die in die periode z n
behaald.
Neem hiervoor maximaal 5 minuten.
Vervolgens hangt iedereen één voor één
z n post-its op de t dl n van het
template.
Iedereen vertelt wat h geschreven heeft.
De rest luistert.

•
•
•

•
•
•

Doe hetzelfde voor de onderdelen: projecten/strategieën, evenementen, mensen en producten/
diensten.
K k tot slot gezamenl k naar alles wat er op het template hangt en bespreek wat de drie
belangr kste lessen z n geweest. B ons is dat b voorbeeld: ‘experimenteren moét’ en ‘mislukken is
ok’.
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Is dit gelukt? Dan wordt het t d voor de volgende stap: het heden.

STAP 2 – BRENG HET HEDEN IN KAART
Wat gebeurt er in de wereld? Welke trends spelen er? Welke vragen en behoeften spelen er? Om een goed beeld te
krijgen van je bedrijf breng je de huidige context in beeld. Dat doe je met de ‘context template’. Dat zie er zo uit:
Loop de volgende stappen met elkaar door:
Werk net als in het eerste template met
post-its en maximaal v f minuten per
vraag.
Vraag iedereen om de trends en
ontwikkelingen die relevant z n op de
schr ven. Dit mag op macroniveau, maar
ook dichter b huis.
Hang de post-its op het template en laat
iedereen vertellen wat h ophangt.
Vervolgens beantwoord je op dezelfde
manier ook de vragen: welke politieke
factoren spelen een rol? Welke
technologische ontwikkelingen z n
belangr k? Welke economische
ontwikkelingen?
Vergeet ook niet om in beeld te brengen
wat je ziet in de ontwikkeling van vragen

•
•

•
•

•

Heb je dat in beeld? Dan ontdek je al verhaall nen, door met de groep écht stil te staan b de huidige
situatie. Er ontstaat samenhang, wat een goede basis creëert voor een SWOT analyse.

STAP 3 – EEN VISUELE SWOT
Bah. Een SWOT analyse, waarom?
Omdat het een krachtig middel is om de gevaren en kansen van het heden te zien. Met elkaar. Dat
zorgt nu eenmaal voor inhoud en draagvlak. En om de SWOT tot leven te laten komen maken we hem
visueel. Dat ziet er zo uit:
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Hang een getekend grid op de muur met
daarop: sterktes, zwaktes, kansen en
bedreigingen.
2. Vul deze in net zoals in voorgaande stappen.
Maximaal v f minuten voor elke individuele
brainstorm.
3. Zorg ervoor dat je b kansen en bedreigingen
k kt naar de buitenwereld. Welke
mogel kheden liggen daar? Welke
bedreigingen komen daar vandaan?
4. Zorg vervolgens dat je b sterktes en zwaktes
naar de interne organisatie k kt. Waar liggen
jullie krachten en zwakheden?
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Pak als je klaar ben een ip-overvel per thema. Hang aan de linkerkant alle post-its onder elkaar en
bespreek met elkaar wat voor actie je kan ondernemen. Schr f dit vervolgens aan de rechterkant
op. Want een SWOT is alleen waardevol als je vervolgens iets doet met de inhoud.
Dan ben je klaar met de eerste 3 stappen. Je hebt dan het verleden en heden bekeken. Je hebt
zelfs al samen bepaalt wat je kan doen.
EN WAT IS DE VOLGENDE STAP?
Naar de toekomst k ken en een plan bedenken.

WAAROM DROMEN OVER DE TOEKOMST?
Een visueel kompas vormt het instrument om richting te geven aan de toekomst. Dat werkt vaak
beter dan een in beton gegoten jaarplan. Met een kompas pretendeer je namel k niet de toekomst te
kunnen controleren en óók niet dat je geen invloed hebt. Breid de lessen uit het verleden uit met de
dromen over de toekomst en kom zo tot een concreet plan. Dat doe je b voorbeeld door te dromen
over je bedr f op de cover van een magazine.
STAP 4: JE EIGEN COVER VERHAAL – HOE MAAK JE DAT?
Stel je voor dat er over jouw organisatie een hoofdartikel geplaatst wordt in een magazine. Dat
magazine komt eind volgend jaar uit. Met deze informatie start je als groep aan stap 4. Gebruik het
template ‘Cover story’ en volg de volgende stappen. Neem voor het geheel ongeveer anderhalf uur de
t d.

Hoe was dit om te doen?
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Als dit gelukt is, dan is het t d om te bedenken
wat je moet doen om deze verhalen waar te
maken.
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Teken het template op ipover papier en
zorg voor post-its voor de hele groep.
Hou een ‘successen brainstorm’ – vraag
iedereen welke successen z als
organisatie het komende jaar willen
behalen. Schr f dit op post-its, hang het op
het template en leg aan de anderen uit wat
je hebt opgeschreven.
Cluster soortgel ke successen.
Maak een verdiepingsslag door iedereen te
vragen de quotes op te schr ven waarvan je
hoopt dat ze in het artikel staan. Van wie is
de quote? Wat wordt er in gezegd?
Lukt het om met deze informatie een aantal
koppen te bedenken voor de artikelen?
Schr f ze wederom op post-its. Welk
plaatje hoort hierb ? Teken het!
In een magazine is vaak extra informatie
opgenomen in de kantl n. Welke informatie
is dit? Beschr f ook dit op post-its en leg
het aan elkaar uit. Welk plaatje hoort
hierb ? Teken het weer.
Het laatste vak is de cover zelf. Filter uit
alles wat je al hebt de belangr kste dingen
en maak daarvan de koppen die je op de
voorpagina wilt zien.
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STAP 5: ÉÉN JAAR EN 5 GROTE STAPPEN
Als het goed is, dan is het bedenken van de grote
stappen voor het komende jaar nu b na
vanzelfsprekend. Heb je net zoals w het
afgelopen jaar het idee om een nieuwe online
cursus te maken? Dan volgt logischerw s de
m lpaal: ‘we hebben een nieuwe online cursus’.
Hou voor deze stap zicht op de koppen van je
covermagazine. Hang het template ‘Plan’ op.
Beschr f vervolgens welke v f grote stappen er
nodig z n om zo dicht mogel k b het bereiken
van deze mooie dingen te komen. Het is
belangr k de stap te formuleren als m lpaal. Zo
werk je naar een concreet punt toe.
Deze stap kan je plenair doen, want er komen geen hele nieuwe ideeën naar voren. Doe gezamenl k
de check op de projecten die al lopen. Wellicht dat deze input bieden voor het komende jaar of dat je
bewust kiest om met projecten te stoppen die niet passen b de vernieuwde koers.
Vanaf hier is nog maar één stap te zetten in het maken van je visuele kompas.

STAP 6 – DE LAATSTE STAP – 5 GROTE-STAPPEN-PLANNEN
Per grote stap maak je nu een plan. De neiging is vaak dit heel uitgebreid te doen. Probeer hier
details te voorkomen en alleen de stappen op hoofdl nen te benoemen. Gebruik het template ‘Plan’
en ga als volgt te werk:
1. Maak van de 5 grote stappen post-its. Deze vormen de doelen in het template.
2. Neem per doel v f minuten om per persoon post-its te maken. Schr f op deze post-its: welke
m lpalen kent het behalen van de grote stap? Wie z n er nodig voor dit doel? Wat z n de
uitdagingen in het behalen van dit doel? En wat gaat helpen / gaan de succesfactoren vormen in
het behalen van het doel?
3. Laat iedereen z n post-its op het template hangen en uitleggen wat h bedacht heeft. Kom
vervolgens tot een clustering van post-its, kies voor een aanpak en maak er een sluitend plan

Ben je zover gekomen? F n! Je kan er als laatste slag voor kiezen nog een visual te maken van het
geheel. Hiermee heb je je visuele kompas op één vel papier en heb je direct een
communicatiemiddel om je koers aan anderen uit te leggen.
En nu? Aan de slag. Maak je jaarplan visueel. Start met template 1, zie als groep dat het werkt en
werk vervolgens ook de andere templates uit.
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Deze aanpak is gebaseerd op de aanpak die David Sibbet beschr ft in z n boek Visual Leaders.

