
UITNODIGING 15E TRINATIONALE ONDERNEMERSBIJEENKOMST 
DINSDAG 22 FEBRUARI  17 UUR  VIDEOCONFERENTIE VIA ZOOM

In de serie “Charlemagne interactief“ 

Beslissingen in  
onzekere tijden 
- hoe u uw onderneming veilig 
door crises heen kunt loodsen.

INFORMATION 
INSPIRATION 

INTERAKTION

Charlemagne Grenzregion is een grensoverschrijdende Arbeitsgemeinschaft van gemeenten en steden dicht aan de grens en rond het 
Drielandenpunt. De partners zijn de Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Parkstad Limburg, de gemeenten  Vaals en Heerlen, de 
Städteregion Aachen en de Stadt Aachen. Meer informatie over de Charlemagne Grensregio vindt u op. charlemagne-grenzregion.eu

Let op: tijdens het webinar kunnen screenshots gemaakt worden voor onze homepage, gedrukte media en social media kanalen. Bij deelname geven personen die 
worden afgebeeld toestemming voor gratis publicatie zonder dat daarvoor een uitdrukkelijke verklaring nodig is. Indien de persoon in kwestie in een individueel geval 
niet akkoord gaat met publicatie dient deze ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Sinds 2020 houdt de corona pandemie ons in 
haar greep.  Daar bovenop veroorzaakten de 
hoogwater catastrofe en lokale/globale leverings-
problemen bovenregionale crises die het voor-
tbestaan van euregionale ondernemingen min 
of meer acuut bedreigen.

In deze situatie rijzen veel vragen voor ondernemers: hoe 
loods ik mijn onderneming veilig door een crisis heen? 
Welke strategische beslissingen neem ik in onzekere 
tijden? Hoe pas ik mij en mijn onderneming het beste aan 
de nieuwe situatie aan?

Deze en andere vragen willen wij in onze tweetalige work-
shop uit de serie ‘Charlemagne interactief” onderzoeken. 
Ter inspiratie zullen geselecteerde sprekers vanuit weten-
schap en economie korte presentaties teven. 

Steven de Groot, Lector Innovative Entrepreneurship van 
de Zuyd Hogeschool in Heerlen en Jaques Ahn, Managing 
Director van de Firma “COLOP Arts & Crafts” uit Eupen 
nemen u met adviezen en praktijkvoorbeelden mee in dit 
thema. Bezoek de bijeenkomst en laat u inspireren door 
de ervaringen van onze buren. Wij verheugen ons op een 
interactieve gedachtewisseling!

Steven 
de Groot

Jaques
Ahn

De 15e trinationale ondernemersbijeenkomst in de serie “Charlemagne Interactief” vindt plaats op dinsdag 22 februari van 
17.00 – 19.00 uur. Vanwege de actuele coronamaatregelen zal de bijeenkomst als videoconferentie via Zoom plaatsvinden.

AANMELDEN: U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via het Seminarportal van de Städteregion Aachen of als 
alternatief per E-Mail bij  nikolaus.stacha@staedteregion-aachen.de De link voor het Zoom-webinar ontvangt u naar 
verwachten één dag voor het event. 
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