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Het Coronavirus heeft 
een geweldige impact 
op de business en 
vraagt directe acties, 
het in kaart brengen 
van risico's en 
monitoring van de 
ontwikkeling  voor 
zaken die nog 
onbekend zijn. Deze 
Event Map is een 
generieke aanzet om 
deze crisis te 
managen.

Co Think Event Map: Leiding geven aan Corona Crisis Center Legenda
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