
Uw onderneming laten groeien, groeien in 
waarde en groeien in ontwikkeling. 
 
 
Veel ondernemingen maken gebruik van het 7S model van McKinsey. Dit model 
is uitstekend inzetbaar in het MKB. Voor bedrijven, zoals het jouwe, die willen 
groeien. Groeien in waarde en ontwikkeling mede door het verbeteren van de 
continuïteit van je bedrijf.  
 
Het 7-S model kent de volgende elementen: 
 

1. Significante waarde 
Het model gaat uit van de Significante waarde binnen jouw onderneming. Wat 
is de visie en missie van uw bedrijf. Wat zijn uw bedrijfsopvattingen en de 
wenselijke cultuur binnen uw organisatie. Vaak zit deze informatie in uw hoofd. 
Schrijf ze op. Belangrijk is deze informatie te delen met de medewerkers 
binnen uw organisatie. 
 

2. Strategisch plan 
De doelen die je hebt en hoe deze doelen te bereiken is vastgelegd in het 
Strategisch plan van jouw bedrijf. Het plan zorgt ervoor dat de medewerkers 
weten wat er van hen verwacht wordt. De doelen zijn helder voor iedereen. 
Het vastleggen van de doelen zijn ook belangrijk voor de continuïteit van je 
bedrijf en het ontwikkelen van de strategie en het beleid voor risico- en 
continuïteitsmanagement. 
 

3. Structuur 
Binnen het MKB-bedrijf zijn de communicatielijnen kort. Taakverdelingen en 
managementlijnen zijn vaak niet vastgelegd binnen functieprofielen. Toch is 
het van belang hier Structuur in aan te brengen. Heb ik de “juiste vrouw/man 
op de juiste plek” Ben ik fit voor de toekomst. Hebben jouw medewerkers de 
competentie en kennis om uw bedrijf te laten groeien? 
 

4. Systemen 
Heb je in jouw bedrijf Systemen waarbinnen de procedures, werkwijzen en 
afspraken zijn vastgelegd? Weten jouw verkopers wat je levert en binnen welke 
termijn?  Een IT-systeem dat niet aansluit op je processen, verkopers die niet 
weten wat je werkelijk aanbiedt en achterhaalde werkwijzen, hebben effect op 
de continuïteit van de organisatie. 



 
5. Stijl van leidinggeven 

Hoe manage jij jouw bedrijf en hoe motiveer je jouw medewerkers? De stijl van 
leidinggeven beïnvloedt het resultaat van jouw bedrijf. Goed leidinggeven 
vraagt de nodige inspanningen. Weet wel dat jouw stijl van leidinggeven van 
invloed is op de groei van het bedrijf, het ziekteverzuim en het 
personeelsverloop. Het beïnvloedt direct de continuïteit van het bedrijf. 
 

6. Staf 
De meeste MKB-bedrijven hebben een aantal leidinggevenden, de Staf van het 
bedrijf. De staf heeft grote invloed op de motivatie en ontwikkeling van de 
medewerkers en dus op de groei van de organisatie. 

 
7. Skills 

Het allerbelangrijkste zijn de Skills van de medewerkers. Kunnen jouw 
medewerkers jouw groeiambitie waarmaken. Waarin zijn de medewerkers 
goed en maken zij het onderscheid met jouw concurrenten. Als de 
medewerkers onvoldoende het verschil met jouw concurrenten maken dan is 
ook dit van invloed op de continuïteit van het bedrijf.  
 
Fidecon kan je ondersteunen met een opleidings- en coaching programma op 
maat. Binnen dit programma geven we aandacht aan het opstellen van een 
strategisch plan, het bepalen van doelstellingen, gespreks-, sales- en 
managementvaardigheden en het verbeteren van de continuïteit van jouw 
bedrijf. Dat doen we aan de hand van het 7-S Model. Na het doorlopen van ons 
programma ben je nog beter in staat jouw groeiambities te verwezenlijken. 
 
 
Voor meer informatie of vragen: info@fidecon.nl of ga naar de website www.fidecon.nl 
 
 
 
  


