
Staat uw ambitie nog op scherp?

Digitaal en toch dichtbij:  
we praten u in zestig minuten kosteloos bij

Eshuis Accountants en Adviseurs organiseert onder 

de titel ‘Digitaal en toch dichtbij’ – zestig minuten 

inspiratiesessies – om u te helpen succesvoller te 

ondernemen. Ook in tijden van crisis. In de sessie 

‘Staat uw ambitie nog op scherp?’ laten we u ken-

nismaken met een praktisch hulpmiddel om uw 

strategie op scherp te zetten en te houden.

Het is zeker in tijden van crisis zaak zowel op de korte termijn te 
reageren als op de langere termijn richting te kiezen. U doet er 
daarom goed aan uw ambitie op scherp te houden. Er zijn tal van 
hulpmiddelen en modellen beschikbaar om een ‘APK op uw  
ambitie’ uit te voeren. Een hulpmiddel dat we vanuit Eshuis  
gebruiken is het zogenaamde OGSM model, waarbij u de volgen-
de vragen beantwoordt: 

• Wat is mijn ambitie?;
• Welke strategieën volg ik om deze ambitie te realiseren?;
• Aan welke feiten en cijfers zie ik dat ik succesvol ben?;
• Welke acties zet ik uit om mijn ambitie waar te (blijven)  

maken?
 
Opzet van het webinar 
 Mark de Lat, organisatieadviseur bij Eshuis, verzorgt het gehele 
webinar. Hij gaat tijdens de sessie achtereenvolgens in op de  
volgende onderwerpen: 

• Ambitie en strategie de ‘olifant in de organisatie’. Wat is  
strategie eigenlijk? Welke invalshoeken kun je kiezen en  
welke invalshoek kiest u?;
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Staat uw ambitie nog op scherp?

 Dinsdag 8 juli, 16.00 - 17.00 uur

 Aanmelden via:  
 kennissessies@eshuis.com

Meer informatie www.eshuis.com/webinar-ambitie

Aanmelden webinar

• Bouwstenen voor strategie. Als we strategie vergelijken met 
het bouwen van een huis, dan zijn er meerdere bouwstenen 
nodig voor een duurzaam huis. In dit onderdeel loopt Mark 
de verschillende bouwstenen met u door; 

• In het laatste onderdeel ‘Het OGSM model als praktisch hulp-
middel’ geeft Mark een toelichting op het OGSM model.

De inspiratiesessie van zestig minuten vindt plaats op  
8 juli 2020 van 16.00 tot 17.00 uur en wordt verzorgd met  
behulp van Microsoft Teams. U kunt zich aanmelden via  
kennissessies@eshuis.com waarna u een link krijgt toegestuurd, 
waarmee u kunt inloggen op de inspiratiesessie.

Ter voorbereiding op de sessie krijgt u de checklist ‘Op speur-
tocht door uw businessmodel’ en het OGSM model in PDF  
toegestuurd.
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