
Weet j� waar de kansen liggen?

SWOT-Analyse



Doel
Ontdek met een sterkte-zwakte-analyse waar de krachten van
jouw team liggen én waar nog kansen liggen. Zo kom je tot een
goed startpunt voor je innovatiestrategie.

Doelgroep

Wat levert

het op?

Voor ieder die werkzaam is in het werkveld van Learning and
Development.

Een overzicht van de kwaliteiten die je team in huis heeft;
inzicht in de zwakke punten van je team;
inzicht in waar de kansen van je team liggen.
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Voor ieder die
werkzaam is in het

werkveld van
Learning and
Development.

1 uur tot 1,5 uur
Vul alle velden van het invulformat (pag. 4) zo concreet mogelijk in. Als

hulpmiddel kun je de invulinstructie (pag. 3) gebruiken. 
Discussieer eventueel met je team en pas de velden

aan totdat iedereen het eens is. 
 

Hou het kort, bondig, concreet en SMART. Je hebt nu in één
A4 een overzicht van je sterkte, zwakte, kansen en valkuilen!

 
Tijdsindicatie: 1 tot 1,5 uur 2

Instructie



STRENGTHS

Wat kunnen jullie al goed, of zelfs beter

dan anderen? 

Welke mensen en middelen kunnen snel

en zonder hoge kosten worden ingezet? 

Waar zijn jullie volgens anderen goed in

Welke unieke ervaringen of inzichten

bezitten jullie? 

Maak een lijst van de sterke punten van
jezelf, collega's, organisatie en omgeving.

S W

O T

OPPORTUNITIES

Wat zal door anderen als nuttig worden

gezien? 

Zijn er vernieuwingen gaande die het

werk dat jullie doen versterken? 

Zie je initiatieven die tot samenwerking

kunnen leiden bij het werk wat jullie

doen?

Maak een lijst van de kansen die je ziet
voor je jezelf, collega's, organisatie en
omgeving.

WEAKNESSES

Op welke gebieden zijn jullie kennis of

vaardigheden zwak? 

Wat zijn volgens anderen jullie zwakke

punten? 

Waar wordt het moeilijk om middelen en

mensen in te zetten? 

Is er sprake van problemen die specifiek

bij jullie spelen? 

Maak een lijst van de zwakke punten van
jezelf, collega’s, organisatie en omgeving.
 

THREATS

Wat vinden jullie zelf het moeilijkst? 

Zijn er andere voorstellen die concurreren

met jullie ideeën? 

Zijn er onzekerheden rondom financiën,

technologie of andere gebieden? 

Is de voorgeschiedenis ongunstig? 

Maak een lijst van mogelijke obstakels,
hindernissen en bedreigingen 

Remmerswaal, J. (2015). Begeleiden van groepen: Groepsdynamica in praktijk (3e editie). Bohn Stafleu van Loghum.
Grit, R., & Gerritsma, M. (2019). Competent adviseren. Noordhoff.
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Invulinstructie
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Invulformat
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