
 

 
 
UITNODIGING   
  
WEBINAR TOEKOMSTBESTENDIG ONDERNEMEN      
DONDERDAG 4 FEBRUARI 2021 / 12:00-13:00 UUR      
 
De HAN en KplusV bieden u een inkijk in de mogelijkheden die uw onderneming helpen om 
toekomstbestendig te worden en te blijven. 
We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het webinar Toekomstbestendig 
ondernemen en zo kennis te maken met deze mogelijkheden. 
 
Tijdens het webinar bieden wij u handvatten voor de volgende vragen: 

• Heeft u als leden van het managementteam (MT) dezelfde inzichten in wat er in de 
omgeving speelt? 

• Kijkt u in gezamenlijkheid verder vooruit (strategisch) of vaart u op dagkoersen?  

• Maakt u met elkaar de juiste keuzes voor de strategische koers? 

• Werkt het MT proactief samen om de kansen te pakken en de bedreigingen af te 
wenden? 

• Heeft het MT een gemeenschappelijke methode zodat u met elkaar de uitdagingen in 
de juiste volgorde aanpakt? 

 
Tijdens het webinar krijgt u daarnaast informatie over de OK! methode waarmee u de 
stappen richting toekomstbestendigheid kan zetten. Deze methode is door studenten van 
HAN master Circulaire Economie reeds in vele regionale ondernemingen toegepast. 
Daarnaast wordt de methode in de Achterhoek door diverse managementteams ingezet en 
leidt dit tot duurzame koerswijziging en implementatie. De Provincie Gelderland biedt 
financiële ondersteuning waardoor het mogelijk is om tegen een lagere investering gebruik te 
maken van een OK! Traject.  
 
Vast een voorproefje?  
Wilt u vast een indruk krijgen van hoe uw onderneming ervoor staat met het oog op 
toekomstbestendigheid? Doe dan de online scan (kosteloos). De uitkomst van de online 
scan ontvangt u per e-mail en wordt tijdens het webinar toegelicht.  
 
Aanmelden   
U bent van harte welkom! Aanmelden kan via deze link.  
Een aantal dagen voorafgaand aan het webinar ontvangt u via e-mail een Teamsuitnodiging 
waarmee u toegang krijgt tot het webinar.    
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcircles.ok-verkenningsanalyse.nl%2F&data=04%7C01%7CDesiree.tenHave%40han.nl%7Caeec4f0db4524f63954d08d8b7e4923b%7C5d73e7b7b3e14d00b303056140b2a3b4%7C0%7C0%7C637461539638227694%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8txy1xieDj9tiFndM3ao%2BF2tPlvuHf1sgeRUowjbE64%3D&reserved=0
https://blog3.han.nl/cmw/event/webinar-toekomstbestendig-ondernemen/


Het programma wordt u aangeboden door het Centrum Meervoudige Waardecreatie van de 
HAN in co-creatie met KplusV, Kiemt en Provincie Gelderland. 
 
HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie   
Rob Westerdijk   

KplusV 
Pieter Verstijnen 
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