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Langetermijndoelstelling 
 
Het hebben van een langetermijndoelstelling is ontzettend belangrijk 
voor de groei van jouw bedrijf. Zonder deze ben je als het ware een 
schip zonder kapitein en vaar je stuurloos rond.  
 
Maar hoe bepaal je deze nou? Jouw koers, jouw 
langetermijndoelstelling.  
 
Vaak denk je aan wat wel of niet mogelijk is gebaseerd op ervaring en in 
het verleden behaalde resultaten. Deze zul je nu compleet moeten 
loslaten! Denk alleen aan wat jij wil. Waar jij naartoe wil met jouw bedrijf.  
 
Denk niet alleen aan financiële groei, maar aan het complete plaatje 
voor jouw bedrijf. Waar wil jij gevestigd zijn, hoe ziet jouw bedrijfspand 
eruit, hoeveel medewerkers heb je in dienst, wat voor projecten, 
opdrachten of artikelen biedt jij aan? Met welke doelgroep wil jij samen 
werken? Wie is jouw ideale klant? Welk prijzen wil je doorvoeren, welke 
markt wil jij domineren? Hoe wil jij dat klanten, collega’s en concurrenten 
naar jou kijken en over jou praten? 
 
Maak dit voor jezelf visueel en glas helder. Schat jezelf niet te laag in. 
Denk groot zonder te bedenken of het überhaupt mogelijk is. Het is jouw 
bedrijf, jouw koers en jouw doelstelling! 
 
Wanneer je dit allemaal hebt gedaan stel je jezelf de volgende vraag: 
 

● Ik wil op …….(d/m/j) een omzet hebben bereikt van €………...pj 
(Neem een datum in de toekomst, bijv. over 1,2 of 3 jaar) 
 
 
 
 
 



 
Reverse engineer (met terugwerkende kracht) 
 
Wanneer jij weet wat jij over 1,2 of 3 jaar als jaaromzet wil hebben, kun 
je gaan plannen wat je elke dag moet doen om dit te bereiken. We gaan 
dit doen door met terugwerkende kracht stapsgewijs te bekijken wat 
hiervoor nodig is.  
 
Een voorbeeld: Wanneer ik volgend jaar een totale omzet van €100.000 
wil hebben, heb ik nog 12 maanden om dit te realiseren. Dit komt neer 
op ongeveer €8,400 per maand en zo’n €400 per dag. Nu we dit helder 
hebben, kan ik gaan kijken wat ik moet doen om €400 per dag te 
verdienen. Dit rekensommetje is uiteraard voor iedereen anders. 
Verkoop jij kunstwerken, dan weet jij hoeveel je er per dag, week of 
maand moet verkopen. Werk jij met opdrachten of projecten, dan weet jij 
hoeveel jij er per week of maand moet aan nemen.  
 
Bekijk ook of jouw prijzen goed zijn. Wanneer jouw doelstelling omhoog 
gaat, is het misschien tijd om ook jouw prijzen omhoog aan te passen. 
 
 

● Schrijf op wat jij moet doen per maand om dit te bereiken: 
-Per maand heb ik …… (aantal) klanten/opdrachten a €…… nodig 
 

● Schrijf op wat jij moet doen per dag om dit te bereiken: 
-Per dag heb ik ……… (aantal) klanten/opdrachten a €……. nodig 
 

 
 
 
 
 
 
 



Dagelijkse planning  
 
Omdat niet elke klant ook direct klant wordt en bij jou koopt of met jou 
gaat samenwerken, zul je zoveel mogelijk potentiële klanten moeten 
benaderen.  
 
Een voorbeeld: Van de 100 mensen waar jij mee praat, zal 10% 
geïnteresseerd zijn. Van deze 10% wordt 1% ook daadwerkelijk klant.  
(Dit zijn reële cijfers die worden aangehouden door veel succesvolle 
ondernemers in de sales en marketing. Uiteraard zijn hierop 
uitzonderingen en hangt dit af van diverse andere factoren) 
 
 

● Schrijf op hoeveel potentiële klanten jij moet gaan benaderen om 
jouw omzet doel te behalen: 

-Per dag ga ik minimaal…….(aantal) potentiële klanten benaderen 
 
 
Hulp of advies nodig: 
support@melaniemooimanconsulting.nl 
www.melaniemooimanconsulting.nl 
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