
OKR-methodiek inrichten & begeleiden

‘De OKR-methodiek heeft ons 
geholpen om iedereen in onze 
organisatie te verbinden aan 
onze strategische doelen. De 
mensen weten nu waar ze voor 
werken.’

Inleiding

Groei is niet iets magisch dat 
vanzelf gebeurt. Het is het 
resultaat van zorgvuldig 
ontworpen strategieën die met 
succes worden geïmplementeerd.
Als directeur, ondernemer of 
manager ben je niet alleen 
verantwoordelijk voor het bepalen 
van de strategie, maar ook ook
verantwoordelijk voor de 
succesvolle implementatie ervan. 
Een goed ontworpen strategie 
heeft tenslotte weinig waarde als 
deze niet tijdig wordt geleverd. De 
realiteit is dat negen van de tien 
organisaties hun strategieën niet 
volledig implementeren.
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In 70% van deze mislukte 
gevallen is het probleem geen 
slechte strategie maar het is 
slecht executie. Het blijkt dat het 
implementeren van strategie (en 
het realiseren van groei) complex 
is.

Wil je de strategie van je
organisatie succesvol
implementeren?

Met behulp van een aantal 
workshops helpen de consultants 
van Bizz-Company de OKR-
methodiek in te richten en te 
implementeren.

Werken met het instrument OKR 
betekent veranderen in je 
organisatie. We blijven nog een 
tijdje aanwezig in je organisatie 
om de mensen te ondersteunen in 
het veranderproces.

Uit ervaring weten we dat onze 
aanwezigheid en begeleiding van 
de zogenaamde ‘quarterly’s’ bij 
aanvang van het traject, zorgen 
voor een succesvolle 
implementatie.

Begeleiden van bijeenkomsten

Workshops, bijeenkomsten, 
professionaliseringsdagen, meetings, 
intervisie, training, opleiding ……….. 
het maakt ons niet uit welk etiket je 
er op wilt plakken. Wij zijn 
gespecialiseerd in mensen van elkaar 
en met elkaar laten leren en 
ontwikkelen in kleine groepen tot een 
paar honderd man. Voorbereiding, 
uitvoering en nazorg.

Locatie, data en kosten

Data stemmen we af met uw en onze 
agenda.
Qua tijden werken we met ochtend-, 
middag- en avonddagdelen. Ook 
zaterdagen zijn mogelijk.
Locatie wordt door de opdrachtgever 
geregeld, hetzij intern bij uw 
organisatie, hetzij op een externe 
locatie.
Kosten: € 800 per dagdeel inclusief 
reiskosten, exclusief btw.
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