
Voorbij
Corona
Live webinar serie om kansen en lessen

te onderzoeken en benutten 



Juiste keuzes  &
goede lessen
Maak de juiste keuzes in onzekere tijden,

benut lessons-learned, benut kansen 



Probleem 1
Kansen zien en goede keuzes maken in onzekere

tijden is geen eenvoudige opgave. Weinig

houvast & veel stress bemoeilijken helder denken

en zicht. 

Probleem 2
Veel ging dit jaar anders dan je had gepland.

Benutten van de lessen gaat niet vanzelf. 

Probleem 3
Gebrek aan live contact, hoge werkdruk en veel

ad-hoc aanpassingen kunnen je grip op het

geheel en je vermogen tot effectief samenwerken

verminderen. 



Investeren in
een pitstop is
effectief
 Kennis | Coaching | Zelf doen



Oplossing 1
Gestructureerd helderheid creeren kan ook 

 in onzekere tijden en is van groot belang. 

Oplossing 2
Ervaringen omzetten naar lessons learned

waarmee je je voordeel kunt doen.

Oplossing 3
Het besluitvormingsproces gestructureerd en

onderbouwd aanpakken om je kansen

optimaal te benutten. 



Online live track 
Voorbij Corona 

Effectieve en gestructureerde analyse

Helderheid en koers

Gedegen besluitvorming

Succesvolle communicatie & implementatie

Beproefde methodieken  

Duurzame werkwijze 



Waarom nu?
2020 is voor vrijwel elk bedrijf een ongekend

jaar. Of je nu in de hoek zit waar de klappen

vallen of juist niet. Inzicht in hoe de stand

van zaken is en wat nodig is voor een gezond

vervolg is van groot belang. 

Volhouden en afwachten is een optie. Maar

niet de optie die je helpt je kansen maximaal

te benutten als alles weer opstart.

Daarom, juist nu:

een pitstop om straks goed te accelereren.  



Wat is het?

Gestructureerde scan
Waar staan we, wat leeft bij onze klanten,

wat is onze waarde propositie,  waar liggen

kansen, waar lopen we risico.  

Live team sessies 
6 live team sessies 



Wat is het?

Planning
Planning aan de hand van impact x inspanning

voor de korte en langere termijn. 

Gedegen besluitvorming
Hoe maak je de beste keuzes, wat zijn de

beste keuzes en wat is de strategie. 



Wat is het?

Communicatie &
implementatie
De beste manier van communiceren en

implementeren

Creatie & testen
Omzetten van ideeen naar een concrete

propositie en check met interne en

externe klanten. 



Wat is het?

Follow-up en evaluatie
Vinger aan de pols houden, evalueren, leren

en weer door.

Leren en blijven leren
Creëren van leercirkels, korte feed-back

lussen om duurzaam te groeien. 



Laat je niet
verrassen



Zorg dat je
klaar bent
voor een
nieuwe tijd 



Meer weten?
Bel ons

020-7233641 | Kantoor

06-31901292 | Marinka Lipsius 

  Programmamanager

We plannen graag een vrijblijvende kennismaking in 

www.reallygreatsite.com


