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Opdracht SWOT analyse 

 

STAP 1 van 4: lees onderstaande opdracht en vul daarna de ene zijde van de bijgeleverde A3 in (de SWOT analyse)  

 

Maak samen een SWOT analyse waarin je bekijkt welke aspecten (mogelijk) een rol spelen bij de samenwerking met ketenpartners die (mogelijk betrokken 

zijn bij het onderwerp dat jullie gekregen hebben (meten-wegen, classificaties of informatie). Je kijkt naar aspecten die (mogelijk) intern (binnen de 

organisatie) en extern (buiten de muren van de organisatie) spelen of zouden kunnen spelen. Gebruik de verschillende organisaties waarin jullie werken als 

inspiratiebron en noteer dus alles wat in je op komt (ook als dat iets is wat voor een andere organisatie niet geldt). Zo krijgen we een zo volledig mogelijk 

beeld.  

 

Toelichting bij externe factoren: 

Bij de externe analyse kijkt je naar ‘buiten’. Je analyseert de kansen en bedreigingen voor je organisatie. Je bekijkt of schat in hoe concurrenten en 

samenwerkingspartners werken. Mogelijke vragen die je kunt stellen bij een externe analyse:  Welke kansen en bedreigingen zijn er aan de 'buitenkant'? 

Wat doet de concurrentie? Heb je te maken met de overheid / bepaalde wettelijke eisen? En in welke mate? Is er nog groei mogelijk voor je ‘product of 

dienst of voor dat wat je met externe partners wilt delen’? 

 

Toelichting bij interne factoren: 

De interne analyse laat zien hoe je organisatie intern reageert. Taken en verantwoordelijkheden worden in kaart gebracht. Financiële, marketing en andere 

processen worden waar mogelijk onder de loep genomen, net als de inzet van mensen en middelen. Mogelijke vragen bij een interne analyse: Wat zijn de 

sterke punten? Wat zijn de zwakke punten? Hoe is het opleidingsniveau van de medewerkers? Zijn de medewerkers vakbekwaam? Hoe betrouwbaar zijn de 

ICT systemen? Wie heeft welke verantwoordelijkheden en taken?  

 

De punten die jullie noemen typen jullie nu eerst in het A3 met daarop de SWOT analyse.  

Z.O.Z. � �� 
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STAP 2 van 4: trek conclusies 

Nu de meeste gegevens bekend zijn kunnen jullie samen een aantal conclusies trekken. Bekijk daarvoor onderstaande tabel ter inspiratie en vul vervolgens 

jullie conclusies in op de andere kant van het meegeleverde A3 blad. 

 

CONCLUSIES trekken Sterktes Zwakten 

Kansen Groeiveld 

Zorgen de sterke punten in de organisatie ervoor dat 

kansen benut kunnen worden? 

Hoe kan je hier gebruik van maken? 

Verbeterveld 

Verhindert de zwakte van je organisatie dat mogelijkheid om kansen 

te benutten?  

Wat zou je evt. kunnen doen om dit te voorkomen? 

Bedreigingen Verdedigveld 

Ben je met de sterke punten in staat om bedreigingen 

weerstand te bieden? 

Op welke manier? 

Problemenveld 

Bent je door een zwakte niet in staat om bedreigingen het hoofd te 

bieden? 

Is er een mogelijkheid om dit te voorkomen? 

 

STAP 3 van 4: plaats op het forum 

- Sla het document met de SWOT en de conclusies op. Waar? Op het KB-forum onder de betreffende aanbeveling, onder het kopje ‘producten, tips en trics’. 

Maak hier een nieuw onderwerp aan met als titel SWOT analyse ketenzorg. Let op: als je onderwerp meerdere aanbevelingen betreft, doe je dit dus bij alle 

aanbevelingen (zie agenda netwerkdag voor de juiste links naar het forum). 

 

STAP 4 van 4: Bepaal een punt voor de plenaire terugkoppeling 

- Kies samen met je groep 1 aspect uit je SWOT analyse welke je wilt delen met de hele groep. Bepaal ook wie dit gaat terugkoppelen. Benoem van 

dat aspect ook of dit in het groei-, verbeter-, verdedig- of problemenveld ligt en hoe je denkt hoe een organisatie of jij als KB-er hier mee aan de slag 

kan. Je mag ook advies vragen aan de groep over een kans/bedreiging waar je met je eigen groepje niet uit kwam. Je hebt plenair straks maximaal 5 

minuten de tijd.  

- Lever tenslotte de A3 in bij Lineke of Marieke door deze te mailen naar info@cp-net.nl  


