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Analyseer je situatie.

Bedenk ideeën.

Bepaal acties.

Hoe kom je zo goed mogelijk 

uit de coronacrisis?
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“Wie zich het beste aanpast aan 

de omstandigheden, overleeft.”

Charles Darwin

Introductie
Het coronavirus raakt de samenleving en onze economie hard. Toch biedt ook deze crisis 

nieuwe kansen. Dit stappenplan helpt ondernemingen om die kansen te vinden en door 

te vertalen naar concrete acties. We bieden geen pasklare oplossingen, want die zijn er 

niet. Je zult dus zelf goed moeten nadenken.

We stellen je bij elke stap een aantal vragen en raden je aan om deze op papier of in een 

spreadsheet te beantwoorden. Hoe meer vragen je kunt beantwoorden, hoe beter het re-

sultaat. Dat resultaat is een actieplan waar je morgen al mee aan de slag kunt.

Het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar probeer buiten de bestaande kaders te den-

ken. Houd er ook rekening mee dat sommige kansen flink wat aanpassingen aan je be-

drijf vereisen. 

Je kunt dit stappenplan zelfstandig doorlopen. We raden aan om dat samen met de 

sleutelfiguren uit je onderneming te doen. Als je hulp wenst of een frisse blik van buiten-

af kunt gebruiken, neem dan contact met Mendeleo op. Wij kunnen het stappenplan op 

jouw specifieke situatie aanpassen, je creativiteit verder aanwakkeren en natuurlijk met je 

meedenken in elke stap.

Succes!
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1. Analyseer je situatie

Foto door Edi Libedinsky op Unsplash.
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Doelgroep 1 Doelgroep 2 Doelgroep 3

Hoe is hun behoefte 
veranderd?

Hoe kun je hen helpen?

Inventariseer je doelgroep(en)
We gaan ervan uit dat je je doelgroepen reeds hebt gedefinieerd. In het schema hiernaast 

gebruiken we drie doelgroepen, maar het is natuurlijk goed mogelijk dat je er meer of 

minder bedient. Voel je vrij om meer of minder kolommen te gebruiken.

We raden aan om je doelgroep op verschillende dimensies te definiëren. Welke definities 

dat zijn, hangt er in eerste instantie vanaf of je B2C, B2B, B2G of anderszins georiënteerd 

bent. Mendeleo heeft diverse modellen, hulpmiddelen en technieken beschikbaar om dit in 

kaart te brengen. Neem contact op voor meer informatie of om een korte workshop in te 

plannen.

Gebruik de antwoorden op deze vraaG als 
kansen op paGina 10.
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Ferrari maakt ventielen voor 
snorkelmaskers
Italiaanse bedrijven, dokters en ingenieurs zijn zo creatief geweest om snorkelmaskers 

zodanig aan te passen dat ze gebruikt kunnen worden voor de beademing van patiënten 

met COVID-19. Ferrari is een van de producenten van de benodigde ventielen.
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Concurrent 1 Concurrent 2 Concurrent 3 Concurrent 4 Concurrent 5

Hoe reageren zij 
op de situatie?

Wat kun je 
nadoen?

Wat wil je juist 
niet doen?

Wie valt er weg?

Bekijk 3-5 concurrenten
Je hoeft niet altijd zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Kijk om je heen wat je concurrentie 

doet en hoe ze daar over communiceren. Als ze een beetje pro-actief zijn, vind je vast wel 

iets op hun website of sociale media. Ook kranten en brancheverenigingen kunnen waar-

devolle informatiebronnen zijn.

Gebruik de antwoorden op deze vraGen als 
kansen op paGina 10.
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Expertise Bedrijfsmiddelen Financiën ConnectiesInventariseer je middelen
Er verandert veel op dit moment. Andere zaken zijn meer stabiel, zoals de middelen die 

je in huis hebt. Zet ze hiernaast op een rijtje en omcirkel de middelen waarmee je sterker 

bent dan je concurrentie. Gebruik deze als sterktes op pagina 10.
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2. Bedenk ideeën

Foto door Startaê Team op Unsplash.
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Kans 1 Kans 2 Kans 3 Kans 4 Kans 5

Sterkte 1

Sterkte 2

Sterkte 3

Sterkte 4

Sterkte 5

Nieuwe ideeën
Zet de sterktes en kansen op een rijtje. Zet de kansen in de bovenste rij en de sterktes in 

de eerste kolom. Gebruik daarvoor de antwoorden van de vorige pagina’s en voeg gerust 

extra dingen toe.

Ga elk vakje bij langs en stel steeds de volgende vraag: hoe kan ik sterkte X gebruiken om 

kans Y te benutten? Neem de tijd voor deze vraag: het is de meest cruciale uit het hele 

stappenplan.

Dat zal niet voor ieder vakje logisch zijn, dus het is niet erg om af en toe iets over te slaan, 

maar probeer het wel: hier ontstaan juist de minder voor de hand liggende ideeën.
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3. Bepaal acties

Foto door Lauren Sauder op Unsplash.
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Morgen
Volgende 

week
De week erna

De week 
daarna

Enz.

Idee 1

Actie 1

Actie 2

Actie 3

Idee 2

Actie 1

Actie 2

Actie 3

Idee 3

Actie 1

Actie 2

Actie 3

Maak een planning
Je hebt nu een aantal ruwe ideeën om de coronacrisis te lijf te gaan. Grote kans dat er 

nog wat uitzoekwerk moet gebeuren om aannames te testen en openstaande vragen te 

beantwoorden. Vervolgens kun je de ideeën verder uitwerken, de marketingmix compleet 

invullen en de ideeën gaan uitvoeren.

Maak een actielijst, wijs verantwoordelijken/uitvoerenden aan en plan dit in. Het overzicht 

van je middelen op pagina 8 komt daarbij van pas. Probeer zo goed mogelijk in te schat-

ten hoeveel tijd de acties zullen kosten, zodat je weet wanneer je ideeën geïmplemen-

teerd kunnen worden en wanneer je de resultaten kunt verwachten.

Een goed idee is het halve werk. De andere helft van het succes wordt bepaald door een 

goede implementatie. Daarbij is elk detail van de marketingmix van belang, want zelfs 

het beste idee kan falen als je één aspect over het hoofd ziet. Maak bijvoorbeeld gebruik 

van het Business Model Canvas of ons eigen Marketingplan in een Dag om zeker te we-

ten dat je een dichtgetimmerd plan hebt.

https://www.mendeleo.nl/products/marketingplan
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Morgen
Je weet nu ongeveer wat je ideeën zullen opleveren en hoeveel tijd je nodig hebt om ze te 

realiseren. De vraag is nu: heb je die tijd? Zo ja, dan kun je morgen aan de slag. Zo nee, ga 

dan morgen uitzoeken hoe je tijd kunt winnen:

• Kun je meer tijd vrij maken door in de taken van je medewerkers te schuiven? 

• Kun je gebruik maken van crisismaatregelen van de overheid?

• Kun je bedrijfsmiddelen verkopen (en evt. huren)?

• Kun je kosten besparen?

• Kun je bepaalde betalingen uitstellen?

• Kun je krediet krijgen?

• Enz.

Succes!



Mendeleo
Market ing & Innovat ie

There are only two things in a business that make money — innovation and marketing; everything else is cost.”
Peter Drucker (1954)


