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De kop is eraf! 2018 is in alle hevigheid losgebarsten. Hopelijk voor jullie met positieve
vooruitzichten. Bij ADRIBA hebben we er weer zin in en we informeren jullie graag over de
nieuwste ontwikkelingen. Dus lees maar mee…
Nieuwsflits:
 Alumnidag én Partnerdag op 2 maart 2018:
Het aftellen naar de Nationale Complimentendag op 1 maart is weer begonnen. Op
de dag daarna houden we met een knipoog naar deze dag een ‘Afterparty’ in de
vorm van een gecombineerde Partner-ochtend en Alumni-middag. Hierin volop
aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van OBM, zowel
wetenschappelijk als praktisch. Samen met jullie kijken we graag vooruit naar de
mogelijkheden om de Nationale Complimentendag overbodig te maken. Want zeg
nou zelf… slechts één dag per jaar dopamineshotjes krijgen is natuurlijk wel een erg
dun beloningsschema!
Kortom, noteer deze dag vast in je agenda en volg onze berichtgeving via e-mail over
de inschrijfmogelijkheden.


Bedrijfsversie OBM Optimizer op komst:
De OBM Practitioners die sinds 2014 hebben deelgenomen aan de opleiding kennen
hem waarschijnlijk maar al te goed: De OBM Optimizer. Deze online tool is uitermate
geschikt voor het opzetten van je PVP, ter voorbereiding op het mondelinge examen.
Op basis van de positieve feedback en wensen van de gebruikers is leverancier OBM
Solutions B.V. druk bezig met het ontwikkelen van de opvolger. Deze tool biedt niet
alleen voordelen voor deelnemers aan de opleiding met een educatieve versie, maar
alumni die met OBM aan de slag gaan in hun eigen praktijk, gaan zeker profiteren
van de bedrijfsversie. Intussen wordt de laatste hand gelegd aan deze nieuwe
variant, die begin 2018 op de markt zal komen. Het nieuwe platform zal vanaf
januari al gebruikt gaan worden door tientallen deelnemers van diverse in-company
OBM Practitioner opleidingen. De nieuwe online tool zal een mooie opstap gaan
vormen naar een volwaardig op OBM-gebaseerd Performance Management Systeem
voor organisaties. Volgende editie gaan we een inkijkje bieden in deze nieuwe tool.

Achtergronden:




Opleidingen: Nieuwe OBM opleidingen en certificeringen in 2018 van start. OBM
Foundation en Upgrade2Practitioner.
Thema: Service Management. Certified OBM Trainer/Coach Robert den Broeder
publiceert hoofdstuk in internationaal handboek genaamd VeriSM ™ - A service
management approach for the digital age.

Nieuwe OBM opleidingen in 2018 van start
De insiders weten het al een tijdje: In samenwerking met Certified Partner Trigono B.V. is
ADRIBA al maanden bezig met de voorbereidingen voor het lanceren van twee nieuwe
OBM opleidingen: De OBM Foundation en de OBM Upgrade2Practitioner. De OBM
Foundation training is vooral een kans voor geïnteresseerden om zich de basiskennis van
OBM eigen te maken. Het is per saldo een uitgebreide versie geworden van het theoretische
kader zoals dat ook in de standaard Practitioner wordt aangeboden. Deze 3 daagse training
wordt afgesloten met een examen en certificering. Dit biedt een opstapje naar het
Practitioner examen via de opleiding Upgrade2Practitioner.
Deze opleidingen gaan in 2018 live, te beginnen met de OBM Foundation. Lees hier meer
over de details van deze training.
Thema: Service Management
Onlangs is een internationaal handboek verschenen op het gebied van Service Management
genaamd VeriSM ™ - A service management approach for the digital age. Certified OBM
Trainer/Coach Robert den Broeder heeft er een hoofdstuk over OBM aan bijgedragen.
Service Management is een onderwerp dat de laatste jaren sterk in de belangstelling staat.
Van oorsprong afkomstig uit de IT-wereld, blijkt het gedachtegoed uitstekend toepasbaar
op andere thema’s binnen organisaties. Het boek beschrijft een moderne benadering voor
service management op organisatieniveau. Al snel blijkt ook hier dat alleen praten over
processen en structuren niet genoeg is en dat cultuur en gedrag steeds vaker aan bod
komen. Tijd voor de koppeling met OBM dus!
Lees meer over dit boek en het interview met Robert op onze website.
Volgende keer o.a. aandacht voor:




Publicatie: Nieuw boek over thema Veiligheid met hoofdstuk over OBM
Software: De nieuwe OBM Optimizer - Een inkijkje en eerste reacties van gebruikers
Aanmelden voor Examens: voortaan online

