Computer Futures organiseert tweede editie van OKR Forum
Amsterdam, 26 augustus 2019 – Op 3 oktober organiseert IT-recruitmentbureau
Computer Futures de tweede editie van het OKR Forum in Amsterdam. Het
evenement inspireert organisaties om meer uit hun bedrijfsvoering te halen en in het
kader van OKR doelen te stellen en deze te vertalen naar concrete acties. Het
dagvullende programma bestaat uit presentaties, Q&A’s en workshops door
prikkelende OKR-evangelisten, zoals Felipe Castro. Ook zijn er
netwerkmogelijkheden.
Levi Claes, Community Manager bij Computer Futures Benelux: “Interactie staat
centraal rondom het OKR Forum – tijdens de sessies, maar ook al in aanloop naar
het evenement. Bezoekers krijgen na aankoop van hun ticket de mogelijkheid om in
een netwerkapplicatie al kennis te maken en afspraken te plannen met elkaar. Dit
sluit naadloos aan op de behoefte in de markt om ervaringen uit te wisselen en het
echte verhaal van een methodologie of technologie te leren kennen. Daarnaast
kunnen IT-professionals en organisaties kennis opdoen op het gebied van OKR.”
Het programma
8.00u – Inloop en ontbijt
8.45u – Ochtendprogramma
OKR inspiratiesessies:


Opening door gastvrouw Melanie Wessels



Key note door Felipe Castro - ‘OKR is the New Black: How to avoid bad
advice and make OKR work’



Presentatie door Roger Longden - ‘How to create a culture where OKR can
thrive’



Presentatie door Jan-Paul van Vliet - ‘How OKR crosses the gap in between
engagement and performance’

Breakout-sessies:


Tomasz Bienias - 'Human behaviour and OKR'



Roger Longden - 'Your toolset to build an OKR Culture'



Per Lundquist - 'Reach your OKRs through effective dialogue'



Bart den Haak - 'The power of OKR check-ins'



Melanie Wessels - ‘OKR for beginners’

12.40u – Lunch

14.00u – Middagprogramma
Praktische OKR-inzichten:


Presentatie door Henrik-Jan van der Pol - ‘Theory vs. Reality in OKR’



Paneldiscussie - ‘Companies & OKR Use Cases’, met o.a. Ingenico, Elsevier
en Auxmoney



Closing note door Dan Montgomery - 'Start Less, Finish More: The OKR
Mindset’

Breakout-sessies:


Jordi Gimeno Vermeer & Rick van der Kraan - 'How to create amazing OKRs'



Alvaro De Salvo - 'Creating purposeful OKRs'

17.30u – Kick-off netwerken
Praktische informatie
Het evenement vindt plaats op donderdag 3 oktober in het World Trade Center te
Amsterdam. Gedurende de hele dag wordt er drinken verzorgd. Ook ontbijt en lunch
zijn inbegrepen. Aanmelden kan via: https://www.computerfutures.com/nl-nl/okrforum-2019/
--------Over Computer Futures
Computer Futures is een gerenommeerd IT-recruitmentbureau voor de bemiddeling van ITprofessionals. Talent moet gezien worden en daarom helpt Computer Futures bij de zoektocht naar
een nieuwe job. Als gespecialiseerd IT-recruitmentbureau heeft Computer Futures een internationaal
netwerk van grote klanten. Daarnaast richten de consultants zich op specifieke verticale markten en
IT-disciplines. Hierdoor geeft Computer Futures advies op maat. Meer informatie is te vinden op:
www.computerfutures.nl
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