
 

 

Achter de schermen zijn wij afgelopen jaar bezig geweest om te kijken hoe CenS haar klanten nog 

beter kan helpen en bijstaan. Wij hadden gepland dit in de loop van het eerste kwartaal 2021 te 

gaan uitrollen. Echter de huidige tijd heeft ons doen beseffen dat we een van onze plannen direct in 

de wereld willen zetten.  

Wat niet iedereen weet, is dat CenS een afkorting is van Creations & Solutions, dit was de startnaam. 

In de loop van de tijd hebben wij dit aangepast, maar het staat nog steeds voor de originele naam: 

denken in creaties & oplossingen. De naam heeft ons ook geïnspireerd om het idee van een Creation-

Lab op te gaan starten.  

Creation-Lab 

De afgelopen jaren hebben wij verschillende klanten aan elkaar kunnen koppelen. Als ondernemer 

heb je soms vraagstukken waar je zelf niet uitkomt of expertise nodig op gebieden waar je zelf geen 

kaas van hebt gegeten. Vaak kloppen onze klanten dan bij ons aan en dan kijken we in ons netwerk 

hoe we dit kunnen oplossen. Dit heeft al tot mooie samenwerkingsverbanden geleid. Of het nu gaat 

om een logo maken of een website bouwen of het aanvragen van een tankpas, we zorgen ervoor dat 

het geregeld wordt. 

Corona 

Door Corona zijn er klanten van ons die hun inkomsten drastisch naar beneden hebben zien gaan en 

sommigen hebben zelfs hun deuren moeten sluiten. Om elkaar te blijven inspireren en het positieve 

vast te houden maar bovenal om te kijken waar we elkaar kunnen gaan helpen, zal vanaf nu onze 

social media in het teken staan van het Creation-Lab. Hierop zullen wij alles plaatsen wat onze 

klanten ons aanleveren. Denk aan een promofilmpje, een leuke anekdote, een inspirerend verhaal of 

een kijkje in de keuken van onze klanten. We gaan elkaar helpen door de berichten zoveel mogelijk 

te liken en te delen. Ongetwijfeld komen hier weer mooie creaties uit voort. We gaan verbinden. Als 

de crisis op zijn top is, stijgt de creatiedrang tot ongekende hoogten. Dit gaan we positief 

aanwenden! 

Wil jij ook meedoen aan dit platform, dan kun je een bericht sturen naar yvette@cens.nu. We nemen 

dan meteen contact met je op. Binnenkort volgt onze nieuwe website. Verwachte datum: 1 maart 

2021. Hierop gaan we nog meer aanbieden. 

Different colors, different 
skills and companies, but 

one desire. 

Working together & raise 
each other in business. 

Meet the Creation-Lab! 
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