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ccesvol ins
spelen op onze
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eden
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ankomen? Volgens
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ario van Rij n en
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olgens van Rijn en van
n der Burgtt. “Ons han
ndboek help
pt om
een con
stap voor stap in scenario’s
s
te
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mee kun je beter inspe
elen op
eden en onz
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n in een ex
xterne omge
eving. Met scenariopla
anning
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msten verta
alen naar ro
obuuste strategische
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een fina
anciële crisis voorzien en er adeq
quaat op in
nspelen.”
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werk, met a
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er
scenario
oplanning hebben
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kun
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eling en van
n scenario toepassing
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naar borging. Dit
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praktisc
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ge hulpmid
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