Koerskaart

Visie & strategisch plan
Wat bieden wij aan ?
Ideeën genereren, visie vormen, plannen maken. Wij ontwikkelen een nieuwe visie op uw
jachthaven en/of vereniging. Dat doen we uiteraard samen met u. Op basis van deze visie maken
wij een strategisch (stappen‐) plan, dat concreet maakt hoe u de gestelde doelen kunt bereiken.
Wij zijn uw sparring‐partner, we verrichten al het benodigde voorwerk en onderzoek.
Waarom is visieontwikkeling en strategische planvorming zinvol ?
Een (nieuwe) visie, de daarvan afgeleide missie en de concrete doelen verhelderen voor uzelf
waarop u zich moet focussen. Middelen als geld, jd en mensen zijn al jd beperkt en moeten
daarom gericht ingezet worden. Een visie helpt u besluiten te nemen en verklaart aan derden
waarom u die besluiten neemt. Daarmee bereikt u dat mensen u gaan steunen en het weerhoudt
u ervan zijpaden te bewandelen. Omdat wij kri sch en ona ankelijk zijn, helpen wij u om uw
ideeën aan te scherpen. Wanneer wij vervolgens een deel van de uitvoering van u overnemen,
bespaart u jd en versnelt u de realisa e van uw plannen.
Wanneer moet ik met een dergelijk traject starten ?
Op ieder moment in de jd, wanneer u kansen ziet voor de toekomst.
Wat vragen wij van u ?
Tijd en openheid in uw meningen en wensen. Wat ziet u als kans en wat ziet u als bedreiging?
Uiteindelijk moeten het uw gedachten zijn, die wij verwoorden in uw visie. In het strategisch plan
ze en wij dit om naar oplossingen en mogelijkheden die bij u en uw organisa e passen.
Wat kost visieontwikkeling en strategische planvorming ?
Visievorming is maatwerk. Wij bieden u gra s een eerste gesprek aan. We kunnen een prijs
afspreken indien we een indica e hebben van de hoeveelheid werk, maar als mede‐watersporters
willen we toch iets extra’s voor u doen. We bieden u 10% kor ng op het ontwikkelen van een visie
of strategisch plan.
Zijn er garan es op succes ?
Ja. Verenigingen, jachthavens en bedrijven zijn beter in staat hun doelen te bereiken, wanneer zij
een visie hebben en werken volgens een strategisch plan.
Welke voorbeelden zijn er ?
Een kleine greep uit onze ac viteiten op dit gebied: HavenLand hee een visie, bijbehorend plan
en exploita e geschreven voor de ontwikkeling van de stadshaven in Wijk bij Duurstede. We
helpen een watersportvereniging met de ontwikkeling van nieuwe verenigingshaven in de Duin‐
en Bollenstreek. Voor een jachthaven ontwikkelden we een nieuwe visie op de horeca.
Wat kan HavenLand nog meer betekenen ?
We kunnen als projectleiders de coördina e c.q. uitvoering van uw plan ter hand nemen; een
projec eam samenstellen en partners voor u aantrekken; subsidies en vergunningen aanvragen;
draagvlak zoeken en belangen behar gen.
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