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Bereid je voor op een continu veranderende werkelijkheid

‘Face’ de realiteit
Een goede vriendin van ons gezin is er jaarlijks altijd vroeg bij. Nog voor Sinterklaas voet op Nederlandse bodem
zet, komt zij met de vraag: ‘Wat gaan jullie doen met de Kerst?’. Maar dit jaar niet. Niet omdat er iets met onze
vriendin is of een crisis in de relatie tussen haar en ons. Nee, er waart een virus door de wereld die dit jaar alles
anders maakt dan anders. Naast kerst en oud & nieuw, zeker ook de business van veel bedrijven.

Het is dan ook crisis in de economie en in

vaak ook de innovatie, marketing en communi-
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zien.
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Verstandig? Wel als de financiële nood zo groot

Misschien iets om over te mijmeren onder de
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Een uitweg vinden
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Ik ben zeker geen pessimist, maar net zo goed

sprankelend Nieuwjaar. n
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als ik op basis van vroege signalen denk dat
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op afstemmen. Doorgaans is echter een eerste

dan in andere jaren, verwacht ik dat de econo-

menselijke reactie op bedreigingen van de
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business: de schade beperkt houden. Dit door
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op voorbereid zijn, door de huidige situatie
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en die van straks, onder ogen te zien: Face. En
vervolgens daarop actie te ondernemen.
Natuurlijk is het beter om te voorkomen dan te

In mijn column in Kunststof
Magazine nummer 4 (juli/augustus)
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juist zo belangrijk: innoveren als het kan. Want
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B2B bedrijven: www.stem-imc.com. Reacties
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dus communiceren – ik schreef er al eerder een

zijn welkom op: willemdevries@stem-imc.com
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