Een inspirerende jaarplancyclus / training 'Werken met' en INK-LEAN
seminar 30 juni a.s.
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Een inspirerende jaarplancyclus
Beste &lt;&lt;Achternaam>>,
Na de vakantieperiode wordt de start gemaakt. Een nieuwe Jaarplanronde gaat in.
Met in veel organisaties de noodzaak tot herbezinning op hun rol en toegevoegde
waarde.
Toepassing van het INK-managementmodel kan behulpzaam zijn om over deze
themaâ€™s tot een evenwichtige discussie te komen. Over de uitgangspositie van
de organisatie Ã©n over de opties voor de toekomst.
Het INK ondersteunt een ontwikkelings- en toekomstgerichte benadering. Het model
vervult daarin de rol van een leidraad voor de dialoog met betrokkenen over de
dingen die ertoe doen.
Er is een scala aan instrumenten aan het model gekoppeld. Van een online

managementgame op basis van INK, de INK QuickScan en
de oriÃ«ntatiebijeenkomst voor mensen die nieuw zijn met INK en de INK-filosofie,
van positiebepaling tot zelfevaluatie en de assessor training, verbeteraanpakken
voor organisaties die net begonnen zijn tot organisaties die al met INK werken.
Instrumenten die door INK en EFQM uitgebreid beproefd zijn in de praktijk.
In de training 'Werken met het INK/EFQM-model en het INK/EFQM-jaarplan' wordt
toegelicht hoe model en instrumenten uw Jaarplancyclus kunnen versterken.
Deze training duurt Ã©Ã©n dag en wordt op 5 oktober a.s. weer gegeven.
Inschrijven kan via www.ink.nl/trainingen/werken-met.
De training is ook in-company beschikbaar.
Voor meer informatie kunt u bellen met (088) 12 66 888 of mailen via ink@ink.nl.
Vriendelijke groet,
Ruud Stassen,
directeur INK

Seminar "LEAN management en INK,
een mooie match!"
30 juni 2015, 13.30 - 17.00 uur
In dit seminar leggen we de verbinding tussen LEAN thinking en de filosofie van het
INK-managementmodel. We zullen zien dat het INK-denken LEAN verrijkt. En
andersom dat LEAN accenten zet in het INK-managementmodel.
Meer informatie, programma en mogelijkheid tot inschrijven.
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