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Beste &lt;&lt;Achternaam>>,

Het voorjaar staat bij het INK in het teken van vernieuwing. Een scala aan nieuwe
producten ziet het licht. Hulpmiddelen op weg naar een excellente bedrijfsvoering.
Geschikt voor het maken van een eerste stap, of voor het uitbouwen van een cultuur
gericht op verbetering en vernieuwing. We hopen dat weer velen er inspiratie aan
zullen ontlenen!

Vriendelijke groet,
Ruud Stassen
directeur INK

INK-producten

INK-kwaliteitsscan
Het INK heeft samen met haar kennispartner Flycatcher de essenties van de INK-
filosofie gebundeld in een nieuwe kwaliteitsscan. Opgebouwd rond de
aandachtsgebieden van het INK-managementmodel, inclusief Verbeteren en
Vernieuwen natuurlijk! Volledig  webbased, voorzien van krachtige mogelijkheden tot
analyse en rapportage. Een mooie aanloop naar een nieuw Jaarplan.

Meer informatie via ink@ink.nl.
 

INK-kwaliteitsscan Woningcorporaties
Een toegespitste versie van de INK-kwaliteitsscan specifiek voor
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Woningcorporaties.  Opgebouwd rond de aandachtsgebieden van het INK-
managementmodel, inclusief Verbeteren en Vernieuwen. Aansluitend bij de
uitdagingen waar corporaties voor staan. Volledig webbased, voorzien van krachtige
mogelijkheden tot analyse en rapportage. Een mooie aanloop naar een nieuw
Jaarplan.

Lees verder.

INK-monitor
Mission statements, strategienotaâ€™s, beleidsdocumenten en jaarplannen zijn
mooi! Maar wat als het dode letters blijven? Als ze niet actief worden gebruikt in de
organisatie? Met de INK-monitor kunt u ambities formuleren en volgen of doelen
dichterbij komen.

Lees verder.

INK-managementdocument
Veel organisaties gebruiken het EFQM/INK-model als een kapstok voor het
opbouwen van hun eigen â€˜verhaalâ€™. De aandachtsgebieden vormen een
praktisch ordeningskader en geven veel ruimte voor eigen invulling. Het INK-
managementdocument is een krachtig hulpmiddel om dit verhaal op te bouwen uit
nieuw geschreven teksten, daar waar nodig  en uit bestaande documenten, daar
waar mogelijk.

Lees verder.

INK-trainingen

OriÃ«ntatiebijeenkomst, 31 mei (middag)
Op 31 mei vindt een OriÃ«ntatiebijeenkomst plaats. Deelnemers maken kennis met
verschillende benaderingen van kwaliteitsmanagement, waaronder het EFQM/INK-
model. Doelstelling is de informatie op een rij te krijgen om te beslissen welke
aanpak voor uw organisatie passend is.

Voor meer informatie en aanmelden.

Training werken met het INK/EFQM-model en het INK/EFQM-jaarplan, 16 juni
(ochtend en middag)
Praktisch aan de slag met het opbouwen van een plan voor de eigen organisatie.
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Inhoud van het model vertaald naar de eigen context. Ontwikkelen van een aanpak
om het model succesvol te kunnen toepassen.

Voor meer informatie en aanmelden.
 

Training EFQM/INK-assessor; tevens formele EFQM Assessor Training, 9 en 10
juni (5 dagdelen)
De beste manier om je de EFQM/INK-filosofie helemaal eigen te maken. Bedoeld
voor degenen die zich willen kwalificeren als EFQM/INK-assessor en voor degenen
die het model willen gebruiken als bedrijfskundig kader voor feedback en
ontwikkeling.

Voor meer informatie en aanmelden.
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