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______________________________________________________________________
_
Analyseren is het grondig onderzoeken en het ontleden van iets. 
Dit kunnen bijvoorbeeld problemen of gegevens zijn. 
Het doel van een analyse is om een conclusie te kunnen trekken en meer inzicht te 
krijgen van het onderwerp. 
______________________________________________________________________
_

Dus door iets te analyseren kan je dingen concluderen , verwerf je inzicht , kom je op 
ideeën en kan je bijsturen …
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Niet alleen doen bedrijven dit om hun marktaandelen te analyseren of om een analyse 
te maken strategische stappen die ze moeten ondernemen ivm concurrentie .

De analyse wordt vaak ingezet om een beeld te krijgen van strategische issues of 
kritieke succesfactoren. Het idee achter de SWOT-analyse is dat er een systematische 
analyse van de bevindingen wordt gemaakt. Deze analyse moet een inzicht geven over 
je huidige positie en de toekomstmogelijkheden. 

Een goede SWOT analyse kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld :
Een risicoanalyse ( CPBW ) 
Economische vooruitzichten ( OR ) 
Contracten ( OR ) 

etc……

Maar wat is nu juist een SWOT ?
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Het woord SWOT heeft 4 letters , daar aan gekoppeld zijn dit 4 kwadranten.

S: Strenght - Sterktes
W : Weakness – Zwaktes
O : Opportunities – Kansen
T : Threats – Bedreigingen

Zoals we daarnet al vertelden maken bedrijven hier veel gebruik van en kan je dit ook 
voor jezelf doen 

Maar hoe maak je nu zo een analyse…
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We nemen allemaal een nieuw blad papier . 
Niemand zou nu nog een pen en papier moeten zoeken …….

We gaan met jullie een persoonlijke SWOT analyse maken , dus ieder voor zich .

We gaan dit stap voor stap doen en iedereen moet mee want na elke stap gaan we 
jullie vragen om dit in te vullen via de polls . Dus ACTIEF deelnemen is hier de 
boodschap !

En zij die nu denken , bwa ik zal dan wel de polls invullen , die slaan de bal mis .
Want je zal eerst even goed moeten nadenken ,opschrijven en pas achteraf delen met 
ons .
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In de linker bovenhoek mag je een kader tekenen , dit noemen we jouw sterkte en 
mag je die ook voor jezelf al invullen ….

WAT ZIJN JOUW STERKTES ALS MILITANT……
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In de rechter bovenhoek mag je een kader tekenen , dit noemen we jouw zwaktes
(beter gezegd uw minder goede punten) en mag je die ook voor jezelf al invullen ….

WAT ZIJN JOUW ZWAKTES ALS MILITANT……

7



Links onderaan mag je een kader tekenen , dit noemen we jouw kansen en mag je die 
ook voor jezelf al invullen ….

WELKE KANSEN HEB/KRIJG JE ALS MILITANT……
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Rechts onderaan mag je een kader tekenen , dit noemen we de bedreigingen of risico’s 
waarmee je geconfronteerd word  en mag je die ook voor jezelf al invullen ….

WELKE BEDREIGING/ RISISCO’S HEB JE ALS MILITANT……

Mensen binnen uw Abvv team?
Collega’s?
Leidinggevenden?

https://www.youtube.com/watch?v=KdabQibX6oM
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Boven de horizontale lijn , dat zijn de interne factoren … daar kan je zelf voor een stuk 
mee aan de slag
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Onder de horizontale lijn, dat zijn de externe factoren , waar je weinig impact op hebt.
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Links naast de verticale lijn dat is de positieve zone …. Want door het feit dat je 
sterktes hebt kan je ook kansen krijgen en nemen. 
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Rechts naast de verticale lijn is de negatieve zone , zwaktes en de bedreigingen – die 
zijn nu duidelijk in beeld .

Dus als je weet wat je zwaktes zijn weet je dat dit verbeterpunten zijn voor jezelf.
Als je weet wat de bedreigingen of risico’s zijn dan weet je waar je zeker op moet 
letten of zelfs hoe je ermee om moet gaan.

De eerste stap die je zeker moet zetten is om je sterktes te gebruiken en uw kansen te 
benutten , hiermee kan je de bedreigingen inperken .

De POSITIEVE ZONE zoveel mogelijk uitbreiden zorgt er voor dat de NEGATIEVE ZONE 
kleiner word (minder zwaktes en bedreigingen)

Je persoonlijke SWOT analyse hebben jullie nu gemaakt, niet moeilijk maar je hebt we 
een duidelijk beeld van jezelf en door die analyse zie je ook welke kansen je hebt en 
waar je aan de bak moet !
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bundelen. Dat principe moet weer van onder het stof worden gehaald met het oog op 
het algemeen belang van de werknemers.
De ABVV-leden verdienen het om nog meer samen te werken. Net als elke Belg. Voor 
ons is er geen uitsluiting of splitsing. Maar solidariteit in eenheid!

Petitie
Ben jij het eens met deze oproep? Of wil je meer weten? Lees hier meer over de 
gemeenschappelijke oproep van een aantal kopstukken binnen het ABVV en 
onderteken mee onze oproep tot meer solidariteit in eenheid.

27




