
GETTING YOUR POST-PANDEMIC PICTURE

Van globaal naar lokaal. Door meer interna-
tionaal wantrouwen, maar ook door reisrestric-
ties en strengere grenscontroles richten landen 
zich meer op hun ‘eigen economie’. Ook kan er 
nationaal meer aandacht ontstaan voor sociale 
ongelijkheid en solidariteit.

Vragen: 
Welke delen uit mijn productieketen kan ik 
robuuster maken voor een wereldwijde 
pandemie? Kan ik delen uit de keten zelf doen 
of heb ik daar lokale partners voor nodig?

Toelichting en vragen

Van highfive naar 1,5m afstand. 
Geen/minder grote evenementen, in de horeca 
nemen mensen meer afstand van elkaar, 
verplichte coronatests op openbare gelegen-
heden.

Vragen: 
Welke contactmomenten heb ik in mijn 
dienstverlening? Hoe kan ik er voor zorgen dat 
mijn klanten/medewerkers voldoende afstand 
houden, ook als het druk wordt? 

Digitaal werken. Thuis werken wordt 
normaler, ook onderwijs kan op afstand. Dit 
heeft grote impact op de mate waarop we ons 
werk organiseren en hoe onze kinderen 
scholing ontvangen.

Vragen: 
Hoe richt ik (delen van) mijn dienstverlening zo 
in dat dit digitaal kan verlopen? 
Welke tools gebruik ik hierbij en welke 
afspraken maken we hier samen over?

Een lange periode van laagconjunctuur. 
Hoge werkloosheid/dalende huizen-
prijzen/mensen onder armoedegrens/sterke 
inflatie. 

Vragen: 
Welk effect gaat een verminderde koopkracht 
van consumenten/bedrijven hebben op mijn 
business? Wat betekent een hogere werk-
loosheid voor mijn kansen op goed personeel?

De aanbod- en vraagzijde van de econo-
mie worden hard geraakt door de crisis. 
Hierdoor ontstaan nieuwe markten waar 
wellicht nieuwe producten en dienstverlening 
wordt gevraagd door consumenten en 
bedrijven.

Vragen: 
Zie jij kansen om nieuwe markten aan te boren 
en/of diensten aan te bieden?

Van focus op luxe producten naar meer 
basisproducten (voeding/zorg) en ontstaan 
nieuwe producten en markten.  

Vragen: 
Is de doelgroep van mijn producten en/of 
diensten veranderd? Kan ik de luxe elementen 
vervangen en meer voldoen aan 
basisbehoeften?

De overheid gaat zich meer bemoeien en 
wordt groter. Inclusief meer geld voor 
gezondheidszorg, technologie en veiligheid. 

Vragen: 
Wat betekent een grotere rol van de overheid 
voor mijn business? 
Beperkt dit mijn ondernemingsactiviteiten? 
Kan de overheid ook mijn organisatie helpen?

Hoe voeg jij waarde to
e

in de wereld na Corona?

GETTING YOUR POST-PANDEMIC PICTURE
Ontwikkelingen samengevat in 7 thema's


