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Beste <<Achternaam>>,

Hoe ziet de volgende generatie van een model voor organisatieontwikkeling eruit? Het volgende
INK-model? Ruim 50 valued professionals, assessors en partners van het INK hebben een start
gemaakt met de zoektocht naar INK-next. Inmiddels hebben 150 geïnteresseerden uit het INK-
netwerk zich bij hen aangesloten. Samen verkennen zij de belangrijkste trends in de omgeving
van organisaties.
Het INK voedt de dialoog en haalt experts aan boord. Om de effecten van technologische
ontwikkeling op organisaties te belichten. Of om nieuwe manieren van sturen en samenwerken
te duiden.

Wilt u uitgebreider geïnformeerd worden, meld u dan hier.

Trainingen

# VERNIEUWD #

U wilt een gedegen aanpak
ontwikkelen voor
kwaliteitsmanagement in uw
organisatie. U wilt verkennen wat het

# VERNIEUWD #

De discussies over INK-next maken
duidelijk dat de omgeving van
organisaties ingrijpend verandert. In
deze vernieuwde training presenteren

https://mailchi.mp/ink/regeren-is-vooruitzien-346493?e=[UNIQID]
http://www.ink.nl/
https://www.formdesk.com/stichtingink/INK_NEXT_en_EFQM
https://www.ink.nl/training/orientatiebijeenkomst-kwaliteitsmanagement/
https://www.ink.nl/training/werken-met-het-ink-managementmodel-en-het-ink-jaarplan/


INK/EFQM-model u kan opleveren. U
hebt behoefte aan een eerste indruk
van de kwaliteit van de organisatie op
dit moment. U wilt met uw aanpak
aansluiten op de prioriteiten bij het
‘Verbeteren en vernieuwen’ van uw
organisatie. U wilt concreet weten hoe
u een ontwikkeltraject kunt inrichten.
Welke INK-instrumenten u daarbij kunt
gebruiken. Hoe zij zich verhouden tot
andere kwaliteitsbenaderingen.
 

we een ‘outside-in’ ontwikkelingstraject
voor organisaties. Gebruik makend van
de inventarisatie van trends die door
EFQM en INK is opgesteld. Via een
omgevingsanalyse naar de
bestaansreden van de organisatie en
de waarde voor belanghebbenden.
Inventarisatie van ontwikkelpunten en
concretisering in een (jaar)plan.

Voor actuele data bezoek onze website of klik hier

EFQM FORUM 18 - 19 oktober 2018

Date: 18th-19th October, Vienna

18th October classical plenary setting, speeches + discussion (Hofburg)
18th October Dinner + Award Ceremony, dinner (Sophiensäle) – music, emotions,
celebration – to create an unforgettable event for the winners
19th October split in different venues learning events, deep knowledge transfer

For more information:

EFQM forum program, EFQM Forum

Or click here to download the printable program

Seminar 28 september 2018

https://www.ink.nl/training/
http://www.efqmforum.org/programme.html
http://www.efqmforum.org/
http://www.efqmforum.org/assets/efqm-forum2018_invitation2.pdf


Succesvolle samenwerking in
netwerken en ketens

 

 
Zowel in de profit als in de non profit sector werken organisaties in toenemende mate samen in
ketens en netwerken. Regelgeving, complementaire deskundigheden of bevoegdheden,
efficiency, kansen in de markt, er zijn velerlei redenen om die samenwerking  aan te gaan. Soms
uit noodzaak, soms uit ambitie. 
Maar hoe zet je samenwerking op en hoe hou je haar op koers? Hoe weet je dat je op de goede
weg bent naar duurzaam succes? En hoe zorg je ervoor dat je samen met je partner tijdig kan
bijsturen op de juiste punten?

Op basis van onderzoek naar de succesfactoren voor keten- en netwerksamenwerking hebben
Rijnconsult, VU en INK een aanpak voor het inrichten en evalueren van keten- en
netwerksamenwerking ontwikkeld inclusief een ketenscan. We besteden aandacht aan
elementen als doel, besturing en relatie in de samenwerking. Handige formats ondersteunen bij
het opzetten van de samenwerking. Een gevalideerde online tool licht de samenwerking
integraal door en verzekert dat je met je partner alle relevante elementen bespreekt. 

Wij nodigen je van harte uit om kennis te nemen van ons nieuwe ‘product’ de ketenscan, en
daarbij te horen van eerste gebruikers wat de ervaringen zijn. In dit interactieve seminar kunnen
deelnemers de toegevoegde waarde van deze aanpak ervaren aan de hand van een aantal
korte opdrachten.



Praktische informatie
28 september 2018 | 8.30-13.00 uur 

Locatie Vroeg te Bunnik
€ 95,- inclusief ontbijt en lunch

  Introductie-event 20 september 2018

 

Een dag vol informatie, inspiratie en ‘how to’
Introductie nieuwe ISO 19011:2018
Vraaggesprek met Dick Hortensius, Senior-consultant managementsystemen, NEN.
Het geheim van een succesvolle expeditie
Indrukwekkend en inspirerend verhaal van Melvin Redeker, avonturier.
Hoe zet ik een effectief auditprogramma op?
Edwin Martherus, senior consultant, trainer en coach bij GoRisk legt uit hoe we
vandaag kunnen starten met omdenken.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

https://www.nen.nl/Evenementen/Evenementdetailpagina/Introductieevenement-ISO-19011-Auditing-in-beweging-1.htm?utm_medium=email&utm_campaign=ISO+19011&utm_content=Congres&utm_term=Congres+ISO+19011+|+Banner&utm_source=DEM
https://www.rijnconsult.nl/seminar-28-september


Auditen op leiderschap en cultuur, kan dat?
Muel Kaptein is expert op het gebied van soft-controls, cultuur en integriteit,
ontwikkelaar van het cultuurmodel en auteur van het boek ‘Dienaren van het Volk:
over de macht van integriteit’.
Beoordelen van organisaties volgens het INK-model
Ruud Stassen deelt zijn kennis en geeft tips.
Leren kijken met appreciative inquiry
Wat zou er gebeuren als je je richt op de successen, op wat er al werkt? Wat kan
dat opleveren? Met Loubna Zarrou.

Praktische informatie
20 september 2018 | 9.00-16.30 uur 

Beatrixgebouw
Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht

€ 475,- (excl. btw), volgende
deelnemers € 275,- (van zelfde
organisatie)
 

Voor wie?
'Auditing in beweging' is bedoeld voor
alle KAM-managers, auditteamleiders
en hun teams en externe
(certificatie-)auditors die relevant willen
zijn als auditor en impact willen hebben
met hun auditresultaten. Ook
toezichthouders worden van harte
uitgenodigd.

Nieuws van de kennispartners

Bent u voornemens om een WBO (werkbelevingsonderzoek) / MTO in te zetten? Of wilt u
effectief aan de slag met de Duurzame Inzetbaarheid van uw medewerkers? Misschien wilt u
beide wel optimaal combineren? Flycatcher en benVitaal zijn een unieke samenwerking
aangegaan en staan in de startblokken om aan te sluiten bij de wens die u als werkgever heeft.
Maatwerk is hierbij het magische woord.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

https://werkbeleving.flycatcher.eu/
https://www.nen.nl/Evenementen/Evenementdetailpagina/Introductieevenement-ISO-19011-Auditing-in-beweging-1.htm


Lees meer:

Event 16 november 'wicked problems'
Op 16 november vieren wij ons 40-jarig jubileum en dagen wij u uit mee te denken over het
thema wicked problems'. Problemen die zo complex en veelomvattend zijn, dat ze eigenlijk niet
op te lossen zijn.

Onze drie toonaangevende en zeer inspirerende sprekers weten door hun verbindende stijl
activiteiten op te zetten die niemand voor mogelijk hield. Die ons inspireren, maar waarvan we
ook kunnen leren. Hoe verbinden wij de wereld van organisaties met nieuwe
organiseerconcepten? Wat voor leiderschap past daarbij? Welke kansen zien we in deze aanpak
voor maatschappelijke issues?

Meer informatie en aanmelden >>
 

https://www.flycatcher.eu/nl/Home/NieuwsItem/1060
https://www.rijnconsult.nl/16-november-jubileum-event-rijnconsult-en-riekenoomen


Vanwege succes verlengd: Training procesmanagement in de nieuwe ISO

Ook dit najaar organiseert BPM Consult in samenwerking met NEN een interessante en
uitdagende training voor u. Naar aanleiding van het succes van de tweedaagse opleiding
'procesmanagement in de nieuwe ISO 9001' vindt er in oktober weer een nieuwe editie plaats. 
Hoe kan een organisatie werken aan effectief procesmanagement? In ISO 9001:2015 wordt
expliciet gesproken over het beheersen van processen. Wat is er nodig om de opzet, bestaan en
werking ervan te garanderen? Hoe betrekt u mensen bij het inrichten van de processen en hoe
borgt u de juiste focus aanbrengt in uw processen?
In de tweedaagse training 'Procesmanagement volgens ISO 9001:2015' worden deze vragen
o.a. beantwoord m.b.v. het BPM-maturity model ‘Hoe horizontaal is uw organisatie?’ Tijdens de
training doet u een nulmeting: waar staat mijn organisatie nu qua procesvolwassenheid? Maar u
leert ook, heel praktisch, hoe u een stap verder kunt komen.
Wanneer en waar:

Woensdag 10 & 11 oktober in Delft
Woensdag 12 &13 december in Utrecht

Voor meer informatie en aanmelden: Klik hier! 
 

https://www.nen.nl/Trainingen/Managementsystemen-overzicht/Procesmanagement-volgens-ISO-90012015.htm
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