
 

Brancheonderzoek (Informatiebrief 2: Het ordenen) Bij brancheonderzoek onderzoek vind je heel 

veel informatie. Deze informatie moet overzichtelijk worden gepresenteerd.  

Een veel gebruikte presentatievorm is de SWOT-matrix. Dit is een bedrijfskundig model dat gebruik 

maakt van 4 vakken (kwadranten).  Elk vak staat voor bepaalde informatie.  Als je de informatie in de 

vier vakken bij elkaar ziet staan begrijp je vaak de positie van het bedrijf beter en heb je ook een beter 

idee welke adviezen je onderzoek oplevert. 

De letters S W O T staan voor de Engelse woorden voor Sterk, Zwak, Kansen, Bedreigingen.  

(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

Sterk Zwak 

 
 

 

Kansen Bedreigingen 

 
 

 

 

Bij STERK: Moet ingevuld worden waar de onderneming goed in is. Wat kan het bedrijf goed?  

Bij ZWAK: Moet ingevuld worden waar het bedrijf niet goed in is. 

Bij KANSEN: Wordt ingevuld wat er in de omgeving van het bedrijf aan kansen liggen. 

Bij BEDREIGINGEN: Wordt ingevuld wat er in de omgeving van het bedrijf aan bedreigingen liggen. 

Voorbeeld:  Onderstaande matrix zou ingevuld kunnen zijn naar aanleiding van een 

brancheonderzoek 

Sterk Zwak 

25 jaar ervaring 
Eigen transport 
Moderne ICT omgeving 
Hoge kwaliteit 
Relatief weinig personeelskosten (klein team) 

Geen kwaliteitscertificaten 
Klein verkoopteam 
Geen marketingafdeling 
Verouderd machinepark 
Geen productvernieuwing 
 

Kansen Bedreigingen 

Export neemt toe 
Grootste concurrent is gestopt 
Winstmarges zijn goed 
Grondstofprijzen dalen 
Klanten zijn bereid mee te denken 

Veel pieken en dalen in afzet 
Klanten vragen om certificaten 
Milieu/ Duurzaamheid wordt belangrijker 
Nieuwe producten in opkomst 

 

Naast het SWOT-model zijn er nog twee modellen die veel gebruikt worden om de positie van een 

onderneming in kaart te brengen:    

 

Als je het Vijfkrachtenmodel  (Porter) gebruikt, dan verzamel je gegevens over de onderwerpen: 

De macht van leveranciers; de macht van afnemers;  de aanwezigheid van substituten (vervangers) 

en complementaire (aanvullende) producten;  dreiging van nieuwe concurrenten;  de huidige 

concurrentie.   

Als je het DESTEP-model gebruikt, dan verzamel je gegevens over de onderwerpen: Demografische 

factoren, Ecologische factoren, Sociale factoren, Technologische factoren, Economische factoren en 

Politieke factoren 

 

 

Kies het model dat het beste aansluit bij de uitdagingen waar het bedrijf voor staat. Dat betekent dat je 

eerst wat gegevens gaat verzamelen. Zoek zowel gegevens binnen het bedrijf (intern) als buiten het 



bedrijf (externe gegevens). Meestal blijkt dan al snel dat een van de modellen het beste aansluit op de 

gegevens die je hebt gevonden.  

 

Vul het model in.  Stel je daarna de vraag: Wat moet het bedrijf doen of laten om er in de toekomst 

beter voor te staan? 
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