Centrale repro – business performance serie: Businessplan

GEEN
PLAN
BETEKENT GEEN SUCCES

Als u denkt dat een businessplan iets is dat
alleen commerciële printbedrijven nodig hebben,
nou, denk dan nog eens na. De centrale repro
moet – net als elk ander bedrijf – groeien om te
overleven. Verandering, aangestuurd door
interne of externe factoren, is nodig om ervoor
te zorgen dat de aangeboden diensten voldoen
aan de vraag en dat de kosten van die diensten
concurrerend blijven. En net als elke andere
organisatie kunt u ervoor kiezen om deze
verandering proactief te benaderen of gewoon
te negeren. Kiest u voor het laatste, dan verliest
u de controle over uw toekomst.

See the bigger picture

Ingrijpende veranderingen vragen om betrokkenheid van
het hogere management van uw organisatie. En die
managementlaag zal alleen investeren als men er zeker van
is dat uw centrale repro een duidelijke strategische richting
heeft. Een richting die het resultaat is van rijp beraad en
van een zorgvuldige analyse, en die effectief wordt
verwoord. Dit is wat een businessplan doet: het schetst de
context voor voorgestelde veranderingen, beschrijft de
kosten en baten, de risico’s en de kansen, en communiceert
deze aan alle relevante belanghebbenden.

meebrengen en uw aanbevelingen. Tot slot een duidelijk
actieplan voor de uitvoering van uw besluiten.

Het is het logische eindstation van activiteiten zoals
benchmarking en marktonderzoek onder klanten.
Activiteiten die u vertellen hoe waardevol u bent voor de
organisatie en of u wel of niet voldoet aan de eisen en
verwachtingen van uw klanten. Voortbouwend op die
informatie laat het businessplan zien hoe u de centrale
repro brengt van waar deze nu is, naar waar deze wil en
moet zijn. Het businessplan signaleert hoe de centrale
repro waarde toevoegt aan de organisatie, en verwoordt en
promoot de toekomstplannen van de centrale repro naar
de organisatie. Beschouw het businessplan als een
routekaart die alle aspecten van de centrale repro op één
plek samenbrengt om te laten zien hoe u uw doelen
bereikt.

over bredere strategische kwesties voor de lange termijn.
Het plaatst de centrale repro ook in de context van
documentstrategie van de organisatie en dwingt
belanghebbenden te onderkennen hoe deze twee met
elkaar samenhangen. En het vervangt een subjectieve
beoordeling door een op feiten gebaseerde analyse.

Om dit te kunnen doen, dient het businessplan vier
kernelementen te bevatten. Ten eerste een evaluatie van
de dingen zoals ze nu zijn. Dit om de context voor
belanghebbenden duidelijk te maken. Daarnaast het bewijs
dat u naar de toekomst hebt gekeken en de haalbare
opties voor verandering hebt beoordeeld. Ten derde een
analyse van de risico’s en kansen die deze opties met zich

Het eerste – een overzicht van bestaande activiteiten – is
heel belangrijk, want als belanghebbenden niet begrijpen
waar de centrale repro zich nu bevindt, zullen ze ook niet
begrijpen waar u naartoe wilt. Het heeft ook andere
voordelen. Alleen al het analyseren van de huidige situatie
stimuleert het team op de centrale repro om afstand te
nemen van de dagelijkse beslommeringen en na te denken

Voeg andere kerncomponenten toe en u beschikt over een
voorstel van een afdeling die belanghebbenden serieus
moeten nemen en dienen te zien als een strategisch
hulpmiddel in plaats van alleen gemak voor de organisatie.
Het stelt de centrale repro in staat om betrokkenheid van
de belanghebbenden te verkrijgen voor veranderingen die
ervoor zorgen dat de afdeling waarde blijft toevoegen aan
de organisatie. Het businessplan is een document waaraan
de vooruitgang kan worden afgemeten. Onderschat nooit
de waarde van het businessplan voor het team van de
centrale repro. Het bevat een plan voor de lange termijn
waarnaar ze kunnen verwijzen wanneer dagelijkse
problemen het strategisch denken in de weg dreigen
te staan.

Een businessplan zoals hier is beschreven, is waarschijnlijk het meest complexe document dat een centrale repro ooit
heeft moeten maken. Als u hulp nodig hebt bij het samenstellen ervan of als u wilt bespreken waar u kunt beginnen,
neem dan contact op met uw Canon-accountmanager. Vraag om een exemplaar van De basisprincipes van
businessplanning – een stap-voor-stap handleiding met gedetailleerde informatie over het proces van
businessplanning.

