
Voorbeeld van een plan in het OGSM-model
Ambitie

Geld werven voor KWF Kankerbestrijding door solo in een zeilboot de oceaan over te steken en me te laten sponsoren.

Doelstellingen Strategische keuzes Maatregelen: Indicatoren Maatregelen: Acties

• Nettobedrag voor KWF:
€ 750.000

• Bestemming: De haven
van Bridgetown
(Barbados)

• Maximale reisduur: 20
dagen

• Maximumaantal op de
motor: 10 dagen

Donateurs werven door een
online
crowdfundingcampagne te
organiseren.

• Aantal mensen dat ik met de campagne bereik:
100.000

• Aantal mensen dat een bijdrage doneert: 10.000
• Totale gedoneerde bedrag: > € 750.000

• Een groot publiek interesseren voor de zeilreis door
een campagne op Facebook en Instagram in te
richten.

• Het mogelijk maken dat mensen kunnen doneren
door een crowdfundingplatform te kiezen en in te
richten.

• Betrokkenheid van donateurs bij de zeilreis
vergroten door een weblog bij te houden.

Balans tussen veiligheid en
snelheid garanderen door
een team op de wal de
scheepvaart en het weer te
laten monitoren en hen
regie te geven over
wijzigingen in de koers.

• Continue monitoring door extern team: 100% van de
tijd.

• Een team samenstellen door experts te benaderen
via de zeilvereniging.

• Faciliteiten voor het team gereedmaken door
communicatiekanalen te bepalen en apparatuur te
regelen.

Het schip en alle
benodigde materialen zijn
klaar voor de reis door dit
uit te besteden aan een
gespecialiseerd bedrijf.

• 100% score op controle door externe expert (geen
werknemer van het bedrijf).

• Gespecialiseerd bedrijf regelen door een vraag uit
te zetten in het netwerk.

• Kosten besparen door een sponsordeal te sluiten
met het bedrijf.

• Inzicht krijgen in benodigdheden door samen met
andere solozeilers het pakket van wensen en eisen
op te stellen.

• Zekerheid krijgen over de kwaliteit van de
materialen door een externe expert een audit te
laten uitvoeren.

De lichamelijke conditie is
op peil door een intensief
sportprogramma te volgen
onder begeleiding van een
coach.

• Conditie, VO2max score: > 50
• Aantal keer trainen per week: 5

• Een effectief sportprogramma garanderen door een
coach te zoeken.

• Overzicht van activiteiten in de agenda door een
sportprogramma samen te stellen in overleg met de
coach.


