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“Als organisatieadviseur wil ik mensen en bedrijven vooruit hel-
pen door hen te stimuleren om er zoveel mogelijk uit te halen 
en aan te sluiten bij datgene wat een persoon uniek maakt of 
een bedrijf onderscheidt van andere bedrijven. Ik help onderne-
mingen met het bepalen van de koers en ondernemers met het 
vinden van de juiste balans tussen vakmanschap en onderne-
merschap en met het (her)ontdekken van hun passie en talen-
ten. Een kritische blik van een buitenstaander kan inzicht geven 
in waar de grootste kracht van een ondernemer of persoon ligt 
en hoe je die in een organisatie kunt aanwenden,” weet Marit 
Oosenbrug. De dienstverlening van OKBV bestaat uit drie on-
derdelen: strategieadvies, organisatieadvies en strategisch coa-
chen. Zowel kleine bedrijven als grote spelers behoren tot de 
klantenkring van OKBV.

vIjf jAAr
“Ik geloof niet in ‘pleisters plakken’. Hoe verleidelijk het ook kan 
zijn om symptomen te bestrijden, een probleem moet bij de 
kern worden aangepakt, want alleen dan kun je stappen  maken 
in ontwikkeling,” aldus Oosenbrug. Haar onderneming bestond 

op 1 juni 2013 vijf jaar. “Dat is voor veel kleine ondernemin-
gen een kritische leeftijd. Een mooi moment voor reflectie, ook 
voor OKBV. Ter gelegenheid van het lustrum ben ik klant gewor-
den van mijn eigen bedrijf. Dat heeft geleid tot een nieuw logo, 
een vernieuwde website en een nieuwe huisstijl, die passen bij 
de nieuwe fase van de onderneming voor de komende vijf tot 
zes jaar. Ook heb ik de opleiding tot veranderkundige gevolgd. 
Hierdoor kan ik mijn klanten inhoudelijk weer meer bieden om 
scherp te blijven.”

Koraalrood 153
2718 SB Zoetermeer

T. 079 – 3603436
www.okbv.nl

Kritische blik en visie

Analytisch en creatief. Dat zijn de twee eigenschappen die Marit Oosenbrug het meest gebruikt in haar 

dienstverlening. Ze helpen haar om tot de kern van een probleem te komen. Marit is de drijvende kracht 

achter OKBV, het organisatieadviesbureau dat zij in 2008 oprichtte. OKBV is een organisatieadviesbureau 

met aandacht voor de ondernemer en werknemer binnen de organisatie. Met haar diensten en aanpak en 

haar kritische blik en visie levert Marit een toegevoegde waarde op de gebieden 

succes, passie, plezier en inspiratie.

Marit Oosenbrug studeerde bedrijfskunde 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam en fiscaal 
recht aan Rijksuniversiteit Leiden. Daarnaast 
heeft Marit een MBA aan Nyenrode Business 
Universiteit gedaan en een opleiding voor 
Veranderkundige aan SIOO. Voordat ze met 
OBKV begon, werkte ze bij Achmea, Loyens & 
Loeff, PricewaterhouseCoopers en ABN AMRO.

okbv voor  
       organisatieadvies




