
Dialoogsessies

De dialoogDe dialoogDe dialoog
brengt je verderbrengt je verderbrengt je verder

Resources Global Professionals 
organiseerde dit voorjaar vier dialoogsessies 
met het thema Lef! 
Lef is niet alleen nodig om de economische 
crisis te lijf te gaan, maar ook om acti ef 
de onderwerpen waar we het met u over 
hadden bij de kop te pakken.  

De dialogen over ethical sourcing, cyber crime control, project-
management en performance management leidden tot interessante 
inzichten die we graag met u delen. Op deze pagina vindt u de intro-
ducti es van de arti kelen die u op onze website www.resources.nl 
in zijn geheel kunt lezen. Over één van de onderwerpen, project-
management, namen wij op pagina 13 een arti kel in dit magazine 
op. Wij danken u voor uw deelname aan de sessies. We geven 
de dialoog samen met u graag een vervolg. Immers, de dialoog 
brengt je verder!

Ethical sourcing:  
Window dressing of echte verandering? 

Is ethical sourcing window dressing of gaat het om echte 
veranderingen? Die vraag kwam keihard op tafel ti jdens de 
dialoogsessie van Resources over het doorlichten van de supply 
chain op basis van ethische en wett elijke standaarden. “Ethisch 
sourcen bestaat alleen bij de grati e van samenwerken in de 
supply chain.” Deely kwanti fi ceerde wat een onderbreking van 
de supply chain doet met de waarde van een bedrijf op de beurs. 
Lees verder via htt p://rgpdialoog.com

Performance management en 
IT-ontwikkelingen
Flexibiliteit van performance management is cruciaal

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Om te 
voorkomen dat performance management achter deze ver-
anderingen aanloopt, wordt de fl exibiliteit van performance 
management systemen steeds belangrijker. Sterker nog: de 
waarde van een fl exibel performance management systeem zal 
op de langere termijn in hoge mate bijdragen aan het succes 
van een organisati e. Daarnaast neemt de hoeveelheid beschik-
bare data fors toe. Wie er in slaagt daarin niet te verdrinken, 
kan door een goede analyse van deze data tot waardevolle 
nieuwe inzichten komen.  
Lees verder via htt p://rgpdialoog.com

Cyber crime control 
“Denk aan het ondenkbare”

Voorbeelden zoals Diginotar, maar zeker ook Stuxnet, Playsta-
ti on, KPN en Wikileaks drukken ondernemingen met hun neus 
op de feiten. Cybercrime moet serieus worden genomen. Maar 
weinig bedrijven hebben een pasklaar antwoord. De dialoog-
sessie van Resources Global Professionals over cyber crime 
control goot de bescherming van data in modellen. “Daarmee 
ontstaat grip op iets wat u in eerste instanti e niet in de hand 
lijkt te hebben.” Betrek een multi disciplinair team bij dit onder-
werp, van compliance en IT tot aan beveiliging en communi-
cati e en maak stakeholderanalyses. 
Lees verder via htt p://rgpdialoog.com
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