
RDOM Programma overzicht 

1. Wat is jouw Missie? 

2. Wat is jouw onderscheidend vermogen? 

3. Wat is jouw doel, en hoe wil je dit bereiken? 

4. Optimalisatie van interne organisatieprocessen  

5. Hoe maak je jouw visie concreet? 

6. Hoe meet jij de vooruitgang van je organisatie? 

7. Levert jouw ProductMarktCombinatie voldoende op? 

8. Investeren in je SBU? 

9. Staat jouw organisatie als een huis? 

10. Lever jij voldoende waarde, om de concurrentie voor te blijven? 

11. Hoe lang is jouw productlevenscyclus? 

12. De cyclus van de organisatie 

13. Welke groeistrategie is voor jou de beste optie? 

14. Welke concurrentiestrategie past in jouw markt? 

15. Is jouw organisatie financieel gezond? 

16. Heeft jouw organisatie nog uitbreidingsmogelijkheden? 

17. Wie zijn jouw topklanten? 

18. Hoe speel je in op de veranderende situatie in de markt? 

19. Welke strategie gebruik je tegen jouw concurrentie? 

20. Hoe positioneer je jouw organisatie? 

21. Positioneren in het kort 

22. Hoe maak je optimaal gebruik van duw- en trekwerk? 

23. Hoe segmenteer je de markt? 

24. Ziet de afnemer je zoals jij dat wil? 

25. Wat is de huidige situatie van jouw organisatie? 

26. Het circulaire verbetermodel van jouw organisatie 

27. Hoe stimuleer je de respons van jouw klanten? 

28. Wat zijn de sterkten van jouw organisatie, en welke kansen biedt de omgeving? 

29. Hoe stuur je de verwachtingen van jouw klant? 
30. Welke eindwaarden heb je bepaald, en welke instrumentele waarden helpen 

daarbij? 

31. Waar leg jij de focus in je strategie? 

32. Welke attributen lever jij om je klanten de eindwaarde te bieden? 

33. Hoe ga jij om met onzekerheidsvermijding? 

34. Wie zijn jouw afnemers? 

35. Wat zijn de algemene factoren die de bedrijfvoering kunnen beïnvloeden? 

36. Hoe speel jij in op de onbeheersbare factoren in de markt? 

37. Hoe aantrekkelijk is het segment of de markt waar jij je in bevindt? 

38. Hoe presteer jij op de markt ten opzichte van de concurrentie? 

39. Je concurrenten op een rij 

40. Hoe verloopt jouw distributie? 

41. Wat zijn de externe factoren waarmee jij rekening moet houden? 

42. Hoe trek jij de aandacht van je klant? 

43. Bereik jij je doel met je webcontent? 



44. Hoe ervaart jouw klant de boodschap die je verkondigd? 

45. Hoe neemt jou klant een koopbeslissing? 

46. Hoe betrokken is jouw klant bij je product? 

47. Heb jij voldoende middelen om je doelstellingen te behalen? 

48. Welke behoefte heeft jouw klant op dit moment? 

49. Hoe biedt jij je product aan? 
50. Hoeveel moet jouw product kosten om eraan te verdienen? 

 
Heb jij naar aanleiding van dit overzicht nog vragen, of heb je een vraag die niet in deze lijst 
staat, stuur dan je vragen of opmerkingen naar info@rdom.nl 

 


