
Om te komen tot goed bestuur, is het aangewezen de missie, de visie en de 
strategie van de onderneming duidelijk vast te stellen.
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De missie omschrijft de bestaansreden van de onderneming  en geeft een bondig 
antwoord op de vraag: “waarom doen we wat we doen?”.

De visie omschrijft de gewenste situatie voor de onderneming en richt zich naar de 
toekomst.

De strategie vertaalt hoe ondernemingsdoelen bereikt worden en formuleert 
een samenhangende reeks van acties om deze doelen te verwezenlijken en om de 
continuïteit op langere termijn te garanderen.

Doelstellingen van een missie en visie

• Reflectie over de onderneming: wat doen wij wel en wat doen wij niet, wat willen 
wij bereiken, welke richting willen wij uit?

• Identiteit verlenen: waar staan wij voor, welke zijn de normen en waarden die wij 
willen uitstralen?

• Houvast voor gedragsregels: hoe gaan wij om met onze stakeholders, wat bij 
disputen?

• Inspireren: hoe krijgen wij mensen achter de ondernemingsdoelen?

• Communiceren: welke informatie versprei den wij en op welke manier? 
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Hoe beginnen aan de missie en visie?

Om tot een goede missie en visie te komen, moet u als ondernemer keuzes maken. Het 
is niet de bedoeling om al uw dromen of alle aspecten van uw bedrijf te belichten. De 
doelstelling is wel om in een korte, heldere tekst duidelijk te maken waar uw bedrijf voor 
staat en wat u wilt bereiken. 

Een aantal startvragen die u zich moet stellen zijn dan ook:

• Wat willen we bereiken met onze onderneming? Groeien, de meest innovatieve 
worden, de properste zijn, enzovoort.

• Waar staan we voor als onderneming? Wat zijn de normen en waarden die we 
willen uitdragen? Wat verwachten we van medewerkers en van samenwerkingen 
met bijvoorbeeld freelancers en leveranciers?

• Hoe wil onze onderneming haar maatschappelijke rol invullen? Op vlak van 
milieu, duurzaamheid, relatie met de lokale buurt, enzovoort.

• Wie heeft er impact op onze onderneming? Wie heeft er de meeste impact? 
Wie zijn de stakeholders? Klanten, investeerders, vennoten, medewerkers, 
bestuurders, aandeelhouders, enzovoort.

• Op welke maatschappelijke ontwikkelingen willen we inspelen? 

Geen woorden maar daden

Een missie moet zich vooral vertalen naar de dagelijkse praktijk. Het is niet de be-
doeling een overdreven positief beeld op te hangen of een onbereikbaar doel na te 
streven. Wat u wilt bereiken, is dat mensen zich met de onderneming identificeren. Dit 
kan enkel als de realiteit overeenstemt met wat er op papier staat. 

Waarop moet u zeker letten?

• Is de missie kort en bondig geformuleerd?

• Bevat de missie geen overbodige woorden?
 Uw bedrijfsnaam eenmaal vermelden volstaat.

• Beperken bepaalde woorden de missie?
 (bv. “binnen de mogelijkheden”, “als de markt blijft groeien”).

• Is de missie proactief? Leg de nadruk op “doen”, niet op “streven”.
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• Is er slechts één doel? Maak keuzes.

• Is de boodschap positief? 

• Spoort de missie de eigenaars, het bestuur en de bedrijfsleider (of management) aan? 

• Is uw missie voldoende uniek, onderscheidend, identificerend? Of kan ze voor elk 
ander bedrijf dienen?

• Is ze voor de hele organisatie van toepassing?

• Begrijpt iedereen de missie en begrijpt iedereen hetzelfde?

De missie en visie vertalen, ontwikkelen en bijsturen

De bedoeling van een missie en visie is dat er intern zoveel mogelijk mensen achter 
staan en zich aangesproken voelen. Daarom is betrokkenheid van andere personen 
(naast de bedrijfsleider ook de eventuele bestuursleden, het managementteam, 
eigenaars en medewerkers) bij het opstellen ervan, aangewezen. De verschillende 
perspectieven laten toe een evenwichtige en onderbouwde missie en visie te schrijven.

Omdat de markt, uw inspanningen, uw organisatie en uw producten en/of diensten 
zich voortdurend ontwikkelen, verandert ook de manier waarop uw omgeving naar u 
kijkt (klanten, leveranciers, bankiers, buurtbewoners, overheid). En dus past ook u zich 
aan. Regelmatig teruggrijpen naar uw missie en visie is dan ook geen slecht idee, maar 
het is niet de bedoeling ze jaarlijks te herschrijven of aan te passen.

De kracht van een goede missie en visie schuilt in de mogelijkheid ze te vertalen 
naar een ondernemings- of businessplan en bijhorende strategie, doelstellingen en 
marktanalyse. Een belangrijk onderdeel van een businessplan is het financieel plan. 

Dit plan geeft onder meer aan:
• Hoe investeringen gefinancierd worden.
• Wat de inschattingen van de inkomsten en uitgaven zijn.
• Welke omzet (en termijn) nodig is om alle kosten te dekken.
 
Door de snelle evolutie van de economische, sociale en legislatieve omgeving is het 
belangrijk dat de onderneming de strategie regelmatig evalueert en indien nodig 
aanpast.




