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Een nieuwe lente,
een nieuw geluid
Beste &lt;&lt;Achternaam>>,

Continu verbeteren en vernieuwen. Het INK brengt haar eigen lessen in praktijk;

Nieuwe trainingen:
â€¢ â€˜European Assessor Trainingâ€™,
Opstellen van een hoogwaardig bedrijfskundig assessment op basis van een â€˜real
lifeâ€™ case. Volgens de Europese referentiekaders van het EFQM/INK-model.
â€¢  â€˜Werken metâ€¦â€™, actueel en praktisch inzicht in de toepassing van het
model.

Nieuwe partner:
â€¢ Trevian, de nieuwe kennispartner van het INK.

Ruud Stassen,
directeur INK
 

Trevian nieuwe INK-
kennispartner
Trevian is een inkoopdienstverlener
gespecialiseerd in de corporatie- en
zorgsector. Wij creÃ«ren aantoonbaar
en duurzaam waarde voor onze
klanten, door een integrale aanpak die
past in een maatschappelijke context.
Lees meer...

https://us4.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=e9f0a1623702aa5cdac8d0338&id=ab72d8fffc
http://www.ink.nl/trainingen/ink-efqm-assessor
http://www.ink.nl/trainingen/werken-met
http://www.ink.nl/netwerk/ink-kennispartners/trevian
http://www.ink.nl/netwerk/ink-kennispartners/trevian


Trends 2015
Lees hier het artikel van Ruud Stassen
in de extra editie van Kwaliteit in
Bedrijf. Lees meer...

Artikel 'In onze organisatie
lopen de zaken onbewust
parallel...' 
Lees hier het artikel in Kwaliteit in
Bedrijf. Lees meer...

INK Trainingen

OriÃ«ntatiebijeenkomst Kwaliteitsmanagement
Kennismaking met de verschillende benaderingen van kwaliteitsmanagement,
waaronder het INK/EFQM-model.
18 mei 2015, 13.30 - 17.00 uur, Regardz La Vie, Utrecht
Meer informatie en aanmelden via deze link.

Werken met behulp van het INK/EFQM-model en het INK/EFQM-jaarplan
(nieuwe 1-daagse training)
Inzet van het EFQM/INK-model voor verbetering en vernieuwing van uw organisatie.
13 april 2015, 09.00 - 17.00 uur, Regardz La Vie, Utrecht
Meer informatie en aanmelden via deze link.

INK/EFQM-assessor (omvat de officiele EAT: EFQM Assessor Training)
Gebruik van het INK/EFQM-model als bedrijfskundig beoordelings-, feedback- en
ontwikkelkader. Kwalificatie INK/EFQM-assessor.
4 & 5 juni 2015, de Ruwenberg, Sint Michielsgestel
(training is 2 aaneengesloten dagen, inclusief avond; 5 dagdelen)
Meer informatie en aanmelden via deze link.

Nieuws van de Kennispartners

SurvIT

http://www.ink.nl/images/INK-artikelen/Trends2015_INK.pdf
http://www.ink.nl/images/INK-artikelen/Trends2015_INK.pdf
http://www.ink.nl/images/INK-artikelen/KiB12015_Ruud%20Stassen.pdf
http://www.ink.nl/images/INK-artikelen/KiB12015_Ruud%20Stassen.pdf
http://www.ink.nl/trainingen/orientatiebijeenkomst
http://www.ink.nl/trainingen/werken-met
http://www.ink.nl/trainingen/ink-efqm-assessor
http://www.ink.nl/netwerk/ink-kennispartners/flycatcher


Onderzoeksbureau Flycatcher introduceert SurvIT: een handige tool voor het online
versturen van regelmatig terugkerende vragenlijsten en testen (PMO, assessment
test, gezondheidsvragenlijst, psychologische test, etc.). U bepaalt zelf welke
vragenlijst of test naar wie gestuurd wordt Ã©n op welk moment. Zeer
gebruiksvriendelijk, geen technische kennis vereist en resultaten direct online
beschikbaar. Geschikt voor adviesbureaus, assessmentbureaus, HR-afdelingen,
arbodiensten en verenigingen. Ontwikkelt vanuit de praktijk door IT-ers Ã©n
onderzoekers. Tot 31 maart tegen aantrekkelijk introductietarief beschikbaar! Meer
weten? www.flycatcher.eu/nld/research-intelligence/online-solutions/survit

Bijeenkomst 23 april: Het
einde van de organisatie?

Praat mee op 23 april: Het einde van de organisatie?

In een verrassende en historische omgeving nemen wij u graag mee op reis naar de
organisatie van de toekomst. Is dat nog wel een organisatie of meer een netwerk?
Spreken we van werknemers of ondernemers? Wordt creativiteit het toverwoord?
Prof. dr. Arjan van den Born, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en schrijver
van 'The Fuzzy Firm', zet de schijnwerper op de organisatie van de toekomst. In zijn
presentatie vertelt hij over succesvol creatief ondernemerschap, crowds,
communities en talent management. Tijdens de workshops kunt u actief meepraten
over de diverse deelonderwerpen als zelfsturing, leiderschap en samenwerking in
een netwerk, sturing in het sociale domein en de school van de toekomst. En al doet
het thema wellicht anders vermoeden: u gaat opgewekt en vol nieuwe inzichten naar
huis!
 
Wij ontmoeten u graag op 23 april!

Meer informatie en inschrijving.

http://www.flycatcher.eu/nld/research-intelligence/online-solutions/survit
http://www.ink.nl/netwerk/ink-kennispartners/rijnconsult
http://www.rijnconsult.nl/nieuws/bijeenkomst-23-april-het-einde-van-de-organisatie
http://www.rijnconsult.nl/nieuws/bijeenkomst-23-april-het-einde-van-de-organisatie
http://www.ink.nl/netwerk/ink-kennispartners/benthink
http://www.ink.nl/netwerk/ink-kennispartners/flycatcher
http://www.ink.nl/netwerk/ink-kennispartners/bpmconsult
http://www.ink.nl/netwerk/ink-kennispartners/conquaestor
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