
The Owls Breakthrough Dynamic Concept© is 
de spil van The Owls Breakthrough Method©. 
Het draait bij deze tool om alle vertrekpunten 
en voorwaarden die nodig zijn om uw gestelde 
doel, uw gewenste impact dus, op hoofdlijnen 
te bepalen.

Bij het opstellen van het concept worden alle fases 
van het proces volgens The Owls Breakthrough 
Method© doorlopen, waarbij nadrukkelijk wordt 
gekeken naar de rol van de 9 generieke factoren 
en hun betekenis in het proces. Heeft u uw idee of 
innovatie van WHY tot IMPACT volgens The Owls 
Breakthrough Dynamic Concept© uitgewerkt, dan 
heeft u de basis voor uw masterplan en daarmee 
voor de missie & strategie.

Het concept geeft u een eerste indruk van 
de haalbaarheid van uw idee of innovatie. 
Uw conclusie kan zijn dat u uw doel (nog) 
niet kunt bereiken. Als dat zo is, pas dan het 
concept aan. 

Is er nu meer kans op succes? Vervolg dan het 
proces en start met missie en strategie, planning en 
uitvoering en creëer een geïntegreerd resultaat: de 
gewenste impact! Het Iteratieve proces kan steeds 
gebruikt worden om de het concept bij te sturen in de 
gewenste richting. 

Onze professionals gaan graag met u in gesprek over 
hoe The Owls Breakthrough Dynamic Concept© in uw 
organisatie toegepast kan worden.

Neem nu contact met ons op voor de volgende stap 
in het verbeteren van uw innovatiekracht!

Wat houdt de tool in? Wat kunt u er mee?

The Owls Cooperative (Coöperatieve) U.A.
PO Box 46 
4190 CA Geldermalsen
The Netherlands

info@theowlscooperative.com
www.theowlscooperative.com

Op onze website vindt u uitgebreide 
informatie over wie we zijn, waar we 
vandaan komen en waar we naartoe willen. 

Naast onze producten en diensten hebben we o.a. uit ons 
grote internationale netwerk achtergrondartikelen, 
nieuws en video’s over alles wat met 
innovatie(beleid) te maken heeft. Wilt u 
daarover actueel geïnformeerd worden, ook 
over onze masterclasses en informals? Volg ons 
dan ook op social media.




