
Samenwerken aan de toekomst

Online tools 
om je koers te bepalen en resultaten te halen,  

samen met collega's en experts 

Kent je dat plaatje van de top van de berg? 

Je staat nu in het dal en wilt naar de top. Een kwestie van plannen:  
Welke route stippel je uit? Waar maak je je basiskamp? Welke 

tussenstops maak je? Helaas is ondernemen niet vergelijkbaar met het 
beklimmen van een berg. 

 
Ondernemen in de huidige dynamiek is meer als oceaanzeilen 

De omstandigheden veranderen continu. Het einddoel is helder, maar de 
omstandigheden bepalen de route. Het weer verandert. Zandbanken 
verschuiven. De concurrentie is moordend. De technologie ontwikkelt 

zich in een razend tempo. 
 

Maar jij en je team bepalen hoe je met die omstandigheden omgaat.  
Kijk vooruit. Ontwikkel en verander continu. Leer van ervaringen. 

 
De online strategie toolkit StrategyLAB  

helpt je de oceaanrace te winnen 

StrategyLAB



Online tools om de koers van je bedrijf te bepalen en resultaten te halen 

 

Op het online platform StrategyLAB vind je tal van modellen die zich in de praktijk hebben 

bewezen. Ze geven je inzicht in de huidige situatie van je bedrijf, de uitdagingen en 

kansen voor de toekomst en welke keuzes je kunt maken. 

 

Samen met collega's en/of externe experts doorloop je de stappen om tot je koers en 

resultaten te komen. Je brainstormt over nieuwe ideeën, maakt keuzes, geeft feedback 

op (tussen)resultaten, voert acties uit en houdt elkaar op de hoogte van de voortgang. 

 

Enkele voorbeelden:

!
Business Model Creator 

Creëer je toekomstige businessmodel. Op welke 

klantsegmenten richt je je? Welke toegevoegde 

waarde lever je? Via welke kanalen? Met welke 

partners? Wat is je onderscheidend vermogen, 

kracht en kwetsbaarheid?

"
OGSM Strategy Creator 

Maak je businessplan op 1 A4. Vertaal je ambitie en 

toekomstig businessmodel naar concrete 

doelstellingen, heldere strategische keuzes en acties 

op basis van de OGSM-methodiek.

#
Actieplan 

Bepaal je acties. Monitor de voortgang van acties, leer 

van de resultaten en stel nieuwe prioriteiten.

Meer informatie over de tools en het volledige overzicht vind je op  

jestertools.com 

 



Versterk je strategie!  
Unieke pilot met online strategy toolkit voor organisaties in de regio 
Groningen - Assen 
 
StrategyLAB is onlangs gelanceerd. De initiatiefnemers, Jester Tools en MadLogic, 
willen heel graag feedback uit de markt om de toolkit nog beter te maken en als input 
voor de doorontwikkeling van nieuwe tools. Daarom zijn de bedrijven een 
samenwerking aangegaan met het Economisch Platform Groningen - Assen. Deze 
samenwerking is ontstaan in het verlengde van de businessmodel-analyse die 
opgesteld is voor het Economisch Platform. 
 
 
Gratis abonnement op StrategyLAB en workshop strategie 
Als deelnemer aan de pilot krijg je: 
 
1 jaar kosteloos toegang tot de online strategy toolkit. In deze periode kun je alle tools 
gebruiken. Na afloop van de pilot kun je alle resultaten downloaden als pdf of Excel-
bestand. 
 
Een uitnodiging voor de exclusieve workshop over het businessmodelcanvas en het 
OGSM-model (businessplan op 1 A4). De workshop vindt plaats op donderdag 7 juni van 
16.00 - 18.30 uur in Groningen. 
 
 
Maak kans op coaching door een ervaren consultant 
Bovendien maak je kans op online coaching door ervaren consultants van Jester en een 
sessie om de alignment binnen je organisatie inzichtelijk te maken. Alignment is de 
uitlijning tussen je strategie en je omgeving, tussen je strategie en de inrichting van je 
organisatie en tussen de verschillende onderdelen van je organisatie. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een innovatieve tool in StrategyLAB: 3TGO Next. 
 
 
Meer informatie en aanmelden  
 
jestertools.com/groningen-assen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
StrategyLAB is een initiatief van de bedrijven Jester Tools en MadLogic en wordt mede mogelijk gemaakt door het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Koers Noord en de provincie Groningen, Innovatief Actieprogramma Groningen-4.

Doe kosteloos mee aan de pilot


