
StrategyLAB
Online tools voor 

co-creatie van visie en strategie 

en monitoren van uitvoering



StrategyLAB is hét online 

platform voor het ontwikkelen en

realiseren van visie en strategie. 

Het platform draait om 

samenwerking tussen mensen. 

Met praktische tools creëren ze

hun visie op de toekomst, hun

toekomstige businessmodel en

vertalen ze deze naar praktische

doelen en acties.

jestertools.com

Anticipeer op verandering

https://jestertools.com/


StrategyLAB voor consultants
Meer impact van je advies

Meer draagvlak voor strategische keuzes
Meer efficiëntie in het project



StrategyLAB is de ideale projectcommunity voor consultants. Het 
online platform is de centrale plek voor projectcommunicatie en het 
monitoren van de uitvoering van het project.

De community is standaard voorzien van blogs, e-mailupdates, 
actielijsten, groepen en online brainstorms.

De praktische tools in de toolkit helpen consultants en deelnemers
bij het toepassen van bewezen modellen. Zoals het opstellen van 
toekomstscenario’s, genereren van het businessmodelcanvas, het 
opstellen van strategie met het OGSM-model en het monitoren van 
acties en KPI’s.

StrategyLAB is volledig whitelabel beschikbaar en per project flexibel
in te richten.

Geef een boost aan adviesprojecten



Uitdagingen voor organisaties
Hoe ontwikkelen we een robuuste én

wendbare strategie in een turbulente

wereld

Hoe creëren we draagvlak voor de 

keuzes die we maken?

Hoe zorgen we voor succesvolle

uitvoering en monitoren we het succes?

Uitdagingen voor consultants
Hoe leveren we toegevoegde waarde

voor klanten die steeds kritischer

worden?

Hoe faciliteren we klanten om 

tot eigen keuzes te komen?

Hoe zetten we de stap naar het digitale

tijdperk?



Meer draagvlak

Betrek mensen intensiever bij de ontwikkeling van visie en strategie. 
En betrek meer mensen. Door co-creatie en grotere betrokkenheid
ontstaat meer draagvlak voor de strategische keuzes die de 
organisatie maakt.

Beter resultaat

Door meer mensen te betrekken gebruik je meer inzichten, meer
inspiratie, meer ideeën, meer overwegingen. Co-creatie leidt tot 
betere keuzes.

Meer transparantie

Betrokkenen zijn altijd op de hoogte. Ze denken en doen mee. Het 
proces en de (tussen)resultaten zijn transparant. Deelnemers kunnen
eenvoudig terugzien wanneer en waarom bepaalde keuzes zijn
gemaakt.

Meer efficiëntie

Online brainstormen, informeren en feedback geven zorgen voor een
efficiënter proces. In de workshops en interviews kun je gelijk de 
diepte in. En de handige downloads schelen vele uren slides maken.

Het resultaat



De basis: projectcommunity
Communiceren en samenwerken



Deelnemers uitnodigen en inloggen

Deelnemers toevoegen of importeren uit Excel.

Persoonlijke uitnodiging met instructie om het account te activeren.

Inloggen met LinkedIn.

Informatie delen

Publiceer informatie op contentpagina’s.

Voeg afbeeldingen, video’s, tabellen en speciale opmaak toe.

Deel (tussen)resultaten van het project in verschillende versies.

Deel projectupdates, inspiratie en opdrachten in blogs.

Projectcommunity: 
communiceren en samenwerken



Communiceren en samenwerken

Laat deelnemers reageren op pagina’s en blogs.

Brainstorm online met deelnemers en publiceer de resultaten.

Deelnemers krijgen een dagelijkse of wekelijkse een updatemail met 
daarin het overzicht van de laatste updates en reacties in de 
community.

Maak meerdere teams aan om informatie met verschillende groepen
te delen, bijvoorbeeld de teams Stuurgroep, Projectgroep, Alle
deelnemers, Werkgroep.

Laat deelnemers meedoen of alleen meekijken, afhankelijk van hun
rechten.

Flexibele inrichting

Bepaal de indeling van de community, bijvoorbeeld per onderwerp of 
per fase.

Logo en kleurenschema volgens de look-and-feel van je eigen
organisatie of die van de klant.

Gebruik je eigen domeinnaam.



Handige tools

Aan de slag met modellen uit de praktijk



Scope

Bepaal samen de scope van je 
strategische project. Wat zijn de 

belangrijkste strategische 
vragen? Wat is je doeljaar? Wie 
zijn de stakeholders? Wat is de 

begrenzing?

Brainstorm

Laat deelnemers online 
brainstormen voor de sessie of 
live tijdens de sessie. Redigeer 

de ideeën en publiceer het 
resultaat.

Trends

Bepaal welke macrotrends uit 
onze trendverzameling relevant 

zijn en hoe je daarop in kunt 
spelen. Brainstorm over 

ontwikkelingen in je omgeving. 
Bepaal de impact en 

waarschijnlijkheid. En hoe speel 
je in op de trends?

Meer informatie Meer informatie Meer informatie

https://jestertools.com/social-scenario-planning/
https://jestertools.com/brainstorm/
https://jestertools.com/social-scenario-planning/


Toekomstscenario’s

Creëer verschillende 

toekomstscenario’s op basis van 

de belangrijkste onzekerheden 

in je omgeving. Bepaal wat de 

uitdagingen en strategische 

opties zijn in elk scenario.

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

Vertaal je ambitie en toekomstig 

businessmodel naar concrete 

doelstellingen, heldere 

strategische keuzes en acties 

op basis van de OGSM-

methodiek.

Meer informatie Meer informatie Meer informatie

https://jestertools.com/social-scenario-planning/
https://jestertools.com/business-model-creator/
https://jestertools.com/ogsm-strategy/


Document

Deel (tussen)resultaten van het 
project op een contentpagina

met versiebeheer en 
mogelijkheid om deze te 

downloaden als PDF.

Actieplan

Bepaal je acties. Evalueer de 
voortgang van acties, leer van 
de resultaten en stel nieuwe 

prioriteiten.

Maatwerk tools

Op ons platform kunnen we 
snel specifieke tools 

ontwikkelen. Heb je ideeën? 
Laat het ons weten! Dan 

bespreken we de 
mogelijkheden voor je eigen 

toolkit.

Meer informatie Meer informatie

https://jestertools.com/document/
https://jestertools.com/actieplan/


Wij ontzorgen
Focus zelf op de inhoud en de mensen van het project



We hebben duidelijke instructies voor beheerders

én gebruikers van de community, zowel online als

in pdf-formaat.

We trainen consultants om het platform succesvol

in te zetten.

We ondersteunen je tijdens het gebruik.

Nieuwe gebruikers aanmaken, content plaatsen, 

vragen? Neem contact met ons op en wij zorgen

ervoor..

Gemak

Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen

en zijn voor niemand te achterhalen

Versleutelde verbinding (SSL-certificaat, 256-bits)

We programmeren volgens OWASP Top 10. Dit zijn

de belangrijke securityrisico’s.

Onze hosting is ISO 27001:2013 en PCI-DSS v3 

gecertificeerd

We laten onze tools regelmatig testen met een

penetration test

Protocollen voor testen en livegang van updates

Security





Jester Tools
Samenwerken aan de toekomst



De Jester was vroeger de hofnar in de hofhouding van een vorst. De 
Jester hield de koning de spiegel voor en adviseerde de vorst over 
zijn beleid. De Jester bediende zich van veel werkvormen om zijn
boodschap over het voetlicht te brengen, zoals storytelling, 
toneelvoorstellingen, drama en spel. De Jester aan het hof zorgde
voor reflectie, inzicht in ontwikkelingen buiten het hof en strategisch
aanpassingsvermogen.

Wij zijn de jesters van nu!

Wij stellen organisaties in staat succesvol te zijn in een veranderende
wereld. 

We geven organisaties, en hun adviseurs, de handvatten om te
anticiperen op verandering door co-creatie van strategie.

Remco Bakker: 06 1588 0242 | Michiel de Vries: 06 5285 4283

Van Asch van Wijckstraat 4D | 3811 LP Amersfoort

info@jestertools.com

jestertools.com

Jester Tools

mailto:info@jestertools.com
https://jestertools.com/



