
 
 
 
 
 
 

 

Basis Business Development Plan  

 

Omschrijf je doelstelling: 
Dit kan een financiële doelstelling  met focus op omzet, een bedrijfsmatige doelstelling met focus op 

(afdelings) groei of ontwikkeling, een commerciële doelstelling gefocust op aantallen van de 

verkopen (los van orderwaardes) of een combinatie van zaken zijn. 

Zorg ervoor dat je het heel duidelijk bent in je omschrijving en dat je ervoor zorgt dat je de gewenste 

output, de randvoorwaarden en de termijn waarbinnen het doel (of de doelen) behaald moet zijn 

duidelijk omschrijft. 

 

Creëer KPI’s om voortgang te meten: 
Bepaal op welke manier, in welk systeem, je welke voortgang je gaat meten: jouw key performance 

indicators. Als kleiner bedrijf of als eenmanszaak kan dit prima in excel, ik zal later hier een 

spreadsheet voor delen welke ik vroeger gebruikte om o.a leads bij te houden. Belangrijke tip is dat 

je ervoor zorgt dat je alleen gaat meten wat relevant is, het klinkt simpel maar let hierop.  

 

Omschrijf de stakeholders: 
Wie is er betrokken bij het uitvoeren van het plan en het behalen van de doelstelling en wat is hun 

rol.  

Maak daarnaast per stakeholder kort een “succes analyse” wat is er nodig om te voorkomen dat een 

doelstelling niet behaald wordt en wat is er nodig om het wel te behalen. 

 

Bepaal je verticals: 
In welke branche of onderdeel wil je met jouw bedrijf groeien? Dit zijn jouw verticals. Omschrijf per 

vertical dus: de type en grote van de organisatie, de beslissers waar jij in gesprek wilt komen. 

Als we inzoomen op sales dan kun bijvoorbeeld bepalen welke branches wil je jouw bestaande 

omzet verhogen en welke nieuwe branches wil je gaan betreden. Binnen een branche kies je het 

type bedrijf waar je op wilt richten, gebaseerd op omzet, medewerkers, eventueel locatie, en 

“potentiële behoefte analyse” (hier komen we in een andere post op terug). Beschrijf tevens goed 

welke behoefte jij, vanuit het oogpunt van de klant, gaat vervullen en met welke dienst of product je 

dit gaat wilt gaan doen. 

  



 
 
 
 
 
 
 

Bepaal je communicatie strategie: 
Omdat je niet altijd alleen sales en marketing doelstellingen hebt binnen business development 

kunnen er twee type communicatie strategieën uit je plan voortkomen. In het geval van sales zal het 

eerder een sales en marketing strategie zijn, heb je ook interne development doelstellingen dan zal 

het meer een interne communicatie strategie zijn. 

 

Als we doorpakken op het sales voorbeeld, dan weet je nu dus welke vertical je wilt bereiken en 

bewerken, je hebt de branches en prospects gedefinieerd en de behoefte van de prospect die jij met 

jouw product/dienst gaat invullen. Er zijn verschillende strategieën die je kan toepassen, de keuze 

hangt vaak af, merk ik, van de bestaande bedrijfscultuur en de eerder opgedane ervaringen.  

Mijn advies is: ga vooral nadenken welke strategie jouw doelgroep voor deze business development 

activiteit(en) of product(en) zou waarderen. 

Veelal zie je een “Get to know, Got to share” strategie. Mensen zorgen dat de prospect hen leert 

kennen (get to know) middels kennis delen en adviezen ( to share ), vandaar uit bouwt men de 

vertrouwen op om uiteindelijk een sale te bewerkstelligen. Vaak zie je ook de “Get to try, Get to 

buy” strategie, probeer maar één maand of een aantal weken het product of de dienst en daarna 

word iets automatisch verlengt, wanneer je niet opzegt.   

Er zijn uiteraard vele opties. 

Bedenk ook goed welke tone of voice je wilt gaan inzetten, formeel of informeel, vrijblijvend of 

sluitend, open of meer gericht etc. 

 

Bij elke strategie bepaal je salesactiviteiten en marketing deliverables die ontwikkeld en opgezet 

moeten worden. De meest voorkomende activiteiten zijn: 

 

Sales  Marketing 

Sales pitch ontwikkelen  Website/landingspagina 
opzetten 

Acquisitie pitch ontwikkelen  Brochures ontwikkelen 

Lead campagnes bedenken / 
uitwerken 

 Designs voor offertes en 
contracten opmaken 

Bedrijven (na) bellen  Eventueel overige designs 
opmaken: Nieuwsbrieven, 
banners, foto filters etc. 

Bezoeken  Lead advertenties opzetten 

Prijslijst of offertes uitgedacht 
hebben 

 Leads doorzetten naar sales 

Lead lijst bijhouden  ROAS bijhouden 

Klantenlijst bijhouden   

   



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Deel het plan in zijn geheel met alle betrokkenen. 
De meeste succesvolle business development processen waren processen waarbij wij het BD plan 

hebben kunnen delen met alle intern betrokkenen op elk niveau. Dit creëerde een zeer groot en 

statbiel draagvlak. 

 

 

  

 


