
INK-seminar 30 juni 2015 "LEAN management en INK, een mooie
match!"

Bekijk deze mailing in uw browser

LEAN management en INK,
een mooie match!
Beste &lt;&lt;Achternaam>>,

Veel organisaties zijn bezig met LEAN. Uw organisatie misschien ook wel. Of u overweegt iets
met LEAN te gaan doen. Tegelijkertijd bent u bekend met het INK-managementmodel. Hoe
verhouden deze zich nu tot elkaar? Tappen ze uit hetzelfde vaatje? Of zijn ze tegenstrijdig?

INK en haar kennispartners BPM Consult en Rijnconsult combineren de integrale, strategische
benadering van organisatieontwikkeling die het INK eigen is met de op continue verbetering
gerichte LEAN benadering. â€˜Denken vanuit waarde voor de klantâ€™ is wat beide
benaderingen verbindt.

Het INK dook samen met hen in dit vraagstuk en kwam tot interessante uitkomsten en tot de
overtuiging dat de principes elkaar kunnen versterken. Het HOE en WAT willen we met u delen.
Zodat u daar ook van kunt profiteren, meer begrip kunt ontwikkelen en aanpakken kunt

https://us4.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=e9f0a1623702aa5cdac8d0338&id=f869d9a30c


integreren.

De interpretatie en boeiende uitleg van INK-kennispartners BPM Consult en Rijnconsult en INK
staan garant voor een interessante middag!

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.
Naast deze LEAN basics komt ook LEAN leiderschap aan bod. LEAN leiderschap is een
belangrijke succesfactor om continue verbeteren onderdeel te maken van de dagelijkse
(management)praktijk en - als start - te laten fungeren in de organisatie- en resultaatgebieden van
het INK-managementmodel.

Programma
 
13.30 uur Ontvangst  
13.45 uur INK in het kort Ruud Stassen, INK

14.00 uur

LEAN Basics

5 basisprincipes
7 verspillingssoorten
hoe maak je processen LEAN?

Renco Bakker, BPM Consult
 

 

LEAN Leadership

3 pijlers
5 principes voor leiders
hoe ontwikkel je LEAN leadership?

Huub Torremans, Rijnconsult

14.45 uur Mapping INK en LEAN op de INK-aandachtsgebieden
INK, BPM Consult,
Rijnconsult

15.00 uur Koffie en thee  

15.15 uur Interactieve workshop met stellingen en questionnaire
INK, BPM Consult,
Rijnconsult

16.15 uur
Plenaire terugkoppeling en mogelijkheid tot stellen
vragen

INK, BPM Consult,
Rijnconsult

16.45 uur Afsluiting INK
17.00 uur Borrel  
 
Mocht u geÃ¯nteresseerd zijn om dit seminar bij te wonen, dan kunt u zich aanmelden via
www.ink-seminars.nl.

De prijs voor dit seminar bedraag â‚¬245,- excl. btw.
Het seminar wordt op dinsdag 30 juni 2015 gehouden in Regardz La Vie, Utrecht.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het INK op (088) 12 66 888.

Vriendelijke groet,

http://www.ink-seminars.nl/


mede namens BPM Consult en Rijnconsult,

Ruud Stassen,
directeur INK
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