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Beste <<Achternaam>>,

Veel organisaties in profit en non-profit zien kansen in keten- of netwerksamenwerking. Verdergaande
specialisering, complexere regelgeving, complementaire deskundigheid: er zijn velerlei aanleidingen.
Soms komt de samenwerking voort uit noodzaak, soms uit ambitie. Vaak is de klant de aanleiding. Die
heeft geen boodschap aan organisatiegrenzen. Die wil zo goed mogelijk verder geholpen worden. Die is
vaak op zoek naar oplossingen, niet naar deelproducten.
Voordelen van samenwerking in ketens en netwerken zijn:

Toegang tot nieuwe kennis;
Toegang tot nieuwe kennissen;
Schaalvoordelen;
Complementaire deskundigheid;
Bieden van integrale oplossingen, in plaats van deelproducten;  
(Bestuurlijke) afstemming van verantwoordelijkheden, rollen en capaciteiten.

Het INK heeft samen met Rijnconsult en SIOO een hands on-aanpak voor keten- en
netwerksamenwerking ontwikkeld.  Deze bestaat uit:

Een workshop waarin een stappenplan om mogelijkheden tot keten- en netwerksamenwerking in
kaart brengen en deze in te richten centraal staat.
Een online scan, die als extern, neutraal diagnose-instrument gebruikt kan worden om de kwaliteit
van keten- en netwerksamenwerking te evalueren en te verbeteren.

Neem voor meer informatie en voor advies contact op met het INK
via email ink@ink.nl, of telefonisch via 088-12 66 888
 

 

Scans

https://mailchi.mp/ink/regeren-is-vooruitzien-346449?e=[UNIQID]
http://www.ink.nl/
mailto:ink@ink.nl


Een mooie start van een verbeterprogramma.
Managementteam en medewerkers geven hun
beeld van hun organisatie via een webbased scan.

De werkelijkheid bezien vanuit meerdere
perspectieven. Kern van het INK-
managementmodel als leidraad. Dé basis voor een
dialoog over verbeteren en vernieuwen.

Rijk aan analysemogelijkheden. Eén maand
doorlooptijd.

Is uw organisatie gericht op het creëren van een
uitzonderlijke klantbeleving? De bouwstenen
daarvoor zijn beschreven in het Service Excellence
Model. De scan is daarop gebaseerd. Ontdek snel
waar in uw organisatie verbeterpotentieel zit.

De Service Excellence Scan is webbased. Snelle
en efficiënte manier om uw startpositie in kaart te
brengen op weg een integrale aanpak. 

Korte doorlooptijd en tal van
analysemogelijkheden.
 

Samenwerking in ketens en netwerken is voor
steeds meer organisaties een succesfactor. Dus
het is belangrijk te weten of die samenwerking
werkt.

Onderzoek naar succesactoren vormt de basis
voor de Scan keten- en netwerksamenwerking.
Snel inzicht in de visies vanuit de verschillende
partners. Een impuls voor verbetering en
vernieuwing. Korte doorlooptijd en tal van
analysemogelijkheden.

 
 

Neem voor meer informatie en voor advies contact
op met het INK via:

email ink@ink.nl
telefonisch via 088- 12 66 888
of klik op de bijbehorende button

Trainingen

Datum:  12 april 2018
Tijd:  van 13:30 tot 17:00 uur (1 dagdeel)

 
Datum:  20 maart 2018

Tijd: van 09:00 tot 17:00 uur (2 dagdelen)

https://www.ink.nl/ondersteuning/scans/kwaliteitsscan/
https://www.ink.nl/ondersteuning/scans/service-excellence-scan/
https://www.ink.nl/ondersteuning/scans/scan-keten-en-netwerksamenwerking/
https://www.ink.nl/ondersteuning/scans/
https://www.ink.nl/training/orientatiebijeenkomst-kwaliteitsmanagement/
https://www.ink.nl/training/werken-met-het-ink-managementmodel-en-het-ink-jaarplan/


 
Datum:  9 en 10 april 2018 

Tijd: 09.00 tot 17.00 (inclusief
tussenliggende avond, 5 dagdelen)

 
Datum:  26 en 27 maart 2018
Tijd: 09.00 tot 17.00 (inclusief

tussenliggende avond, 5 dagdelen)

Neem voor meer informatie en voor advies contact op met het INK via:

email ink@ink.nl
telefonisch via 088-12 66 888
of klik op de bijbehorende button

Nieuws van de kennispartners

https://www.ink.nl/training/ink-assessortraining/
https://www.ink.nl/training/ink-service-excellence-assessortraining/
https://www.ink.nl/contact/


Meer informatie & bestellen. Een preview van de kalender staat hier.

https://serviceexcellence.nu/service-excellence-scheurkalender/
https://serviceexcellence.nu/2016_01_08/wp-content/uploads/2018/01/SEkalenderpreview.pdf
https://serviceexcellence.nu/2016_01_08/wp-content/uploads/2018/01/SEkalenderpreview.pdf


Download de BPM Trends 2018 nu!

NNK-Onderscheiding
Tijdens het NNK Oud & Nieuw Event ontving emeritus hoogleraar

Teun Hardjono  de onderscheiding van het Netwerk voor
Kwaliteitsmanagement (NNK).

Deze onderscheiding wordt ieder jaar uitgereikt aan een persoon
of groep om waardering te tonen voor inhoudelijke verrijkende

bijdragen aan het vakgebied kwaliteitsmanagement.

Kwaliteitsmanagement in netwerkverband
Kwaliteitsmanagement: alleen door een aanpak in netwerkverband kan er tegemoet
gekomen worden aan de steeds hoger wordende eisen en normen.  In een netwerk

wordt van buiten naar binnen gedacht. Hierdoor worden het organiseren,
optimaliseren en ontwikkelen van kwaliteit vanuit een bredere invalshoek belicht en

kan – mits de juiste afstemming plaatsvindt – de geleverde kwaliteit worden vergroot.
In ons recent verschenen artikel gaan we in op de belangrijkste ontwikkelingen en

https://www.bpmconsult.nl/site/upload/files/block_155281/bpmtrends-2018.pdf


uitdagingen rondom kwaliteitsmanagement en onze visie daarop. Tevens
presenteren we een aanpak die organisaties en bedrijven verder helpt. We focussen
hierbij op kwaliteitsmanagement op netwerkniveau en op het belang van de PDCA-

cyclus.
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