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Beste &lt;&lt;Achternaam>>,
De Kerstdagen en een nieuw jaar liggen voor ons. Tijd om ons te bezinnen op de
uitdagingen waar we voor staan. Dat zijn er nogal wat. Onze samenleving ondergaat
drastische veranderingen.
Dat geldt ook voor veel van onze organisaties. Op 19 november heeft het INK daar
uitgebreid bij stilgestaan op haar INK-najaarssymposium â€˜Je wint als je verbindt!
â€™. Dit najaarssymposium kreeg van de deelnemers een ruime 8,5. Natuurlijk
kwam dat door de mooie bijdragen van onder andere Jan Rotmans, Rick van
Baaren, Edgar van Leest en Claire Boonstra. Zij zetten ons aan het denken over
onze eigen rol in transities. Over ons vermogen om het oude met het nieuwe te
verbinden. Vanuit de hoop en overtuiging dat het anders kan. Maar het kwam ook
door de sessies, waarin aan de hand van concrete voorbeelden werd aangetoond
dat verbinden echt werkt. Tussen start-ups en gevestigde bedrijven, organisaties en
hun klanten, basis en top, verschillende disciplines, partners in de keten, publiek en
privaat, burger en overheid.
Kortom stof om op door te bouwen. Dat gaan we doen in 2016.
Wij wensen u prettige feestdagen en dat 2016 voor u allen en voor de mensen om
ons heen een mooi jaar mag worden.
Vriendelijke groet,
Ruud Stassen
directeur INK
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Data trainingen
Trainingen & praktijkleergang

OriÃ«ntatiebijeenkomst Kwaliteitsmanagement
18 januari 2016, 13.30 - 17.00 uur, Regardz La Vie, Utrecht
Werken met behulp van het INK/EFQM-model en het INK/EFQM-jaarplan
15 februari 2016, 09.00 - 17.00 uur, Regardz La Vie, Utrecht
INK/EFQM-assessor (omvat de officiele EAT: EFQM Assessor Training)
(training is 2 aaneengesloten dagen, inclusief avond; 5 dagdelen)
11 & 12 februari 2016, de Ruwenberg, Sint Michielsgestel
Praktijkleergang Woningcorporaties
op aanvraag, centraal in Nederland

In 6 stappen naar een nieuwe overzichtelijke
organisatiestructuur

Groei, krimp, een fusie of reorganisatie, er zijn genoeg redenen om je
organisatiestructuur eens goed tegen het licht te houden. Maar hoe doe je dat? Waar
begin je? En met wie? Onze adviseur Mark Nijssen biedt in zijn boek â€˜Organisatie
Ontwerp Atelierâ€™ een praktisch doe-model waarmee organisaties zelf in 6
stappen een inspirerende structuur kunnen ontwerpen.
Meer informatie>>

Elke mening telt voor Serious Request 2015!
Het Glazen Huis staat in december dit jaar op het Pancratiusplein in Heerlen. Zo
komt een stille ramp van ver weg voor ons opeens een stukje dichterbij. Flycatcher
draagt daarom graag haar steentje bij aan Serious Request 2015. De komende
maanden zullen we op diverse manieren aandacht vragen voor Serious Request.
Klik hier om te lezen welke acties wij ondernemen.
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