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Koers houden én wendbaar zijn

Cogix Klantendag
19 mei 2021



Introductie
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Heeft jouw organisatie een duidelijke 
strategie?

Ja? Steek digitaal je hand op
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Denken jullie bij het ontwikkelen van de 
strategie na over hoe je de uitvoering 

gaat monitoren?

Ja? Steek digitaal je hand op



Deze kennen we allemaal wel…
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… maar ben je in control?
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Waarde creëren
Doen we de goede 

dingen?

Presteren
Doen we de dingen 

goed?

Zien
Ontwikkelingen in 

de omgeving
1

2

4

3

Denken
Strategie & planning

Leren
Continu evalueren 
en bijsturen

Doen
Concrete acties



In control zijn vraagt meer dan alleen een plan en een budget
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Heldere koers
Strategie met scherpe keuzes, 
uitgewerkt in concrete acties

Duidelijke werkwijze
Dialoog om bewust plannen uit 
te voeren en te leren

Overzicht en inzicht
Status en voortgang 
monitoren
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Is in jouw organisatie de uitvoering van 
de strategie gekoppeld aan de 

planning- en controlcyclus?

Ja? Steek digitaal je hand op
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You can do anything, 
but not everything

David Allen



Objective

Wat is onze gezamenlijke ambitie?

Goals

Wanneer zijn we 
tevreden? Hoe maken we 
de ambitie concreet en
meetbaar?

Strategies

Welke belangrijke keuzes 
moeten we maken om 
onze ambitie te 
realiseren?

Dashboard

Hoe meten we onze
voortgang?

Actions

Wat gaan we doen? 
Wanneer? Wie is 
verantwoordelijk?

OGSM: Een plan om te monitoren
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Meerjarenstrategie en jaarplan
Focus houden op de lange termijn, passend in de jaarcyclus

Meerjaren-
strategie
Objective

Goals
Strategies

Jaarplan
Measures:
• Jaardoelen
• Acties
• Eigenaren



Bewust aan de slag
Voortgang monitoren en continu verbeteren

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Doen
Acties

Leren en bijsturen
Indicatoren en strategie

Creëren
Jaarplan
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Welke rol spelen jullie in het proces van 
leren en bijsturen?

Geef je antwoord in de chat
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Koers houden én wendbaar blijven kun 
je organiseren
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Dank voor jullie aandacht!

Zijn er vragen?

Linda Kaput | Jester Strategy
06 2725 9210
L.kaput@jester.nl




