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Beste <<Achternaam>>,

De vakantietijd breekt aan. Voor velen betekent dat op reis naar een nieuwe horizon. Een
nieuwe horizon die je met een frisse blik bekijkt. Onverwachte panorama’s die je
verrassen. Een omgeving die je helpt afstand te nemen van de routines waaraan je
gewend bent geraakt. Of je nu op reis gaat of niet, de vakantietijd is bovenal een tijd om
nieuwe ideeën op te doen. We wensen je een heel goede tijd toe!   
 
Een krachtige impuls voor INK Next
INK en NEN hebben besloten om de handen ineen te slaan en samen te gaan werken aan
INK Next. Door de krachten van beide organisaties te bundelen wordt een stevige impuls
aan INK Next gegeven. Zie hier het persbericht dat over de samenwerking is uitgegeven.  

INK-Assesments

Een review of directiebeoordeling wint aan waarde door met enige afstand naar de
dagelijkse praktijk te kijken. Door te onderzoeken of acties elkaar versterken of juist tegen
elkaar inwerken. Door na te gaan of de aanpak van verbetering en vernieuwing effectief is.
Het INK-managementmodel is een veel gebruikt instrument voor het uitvoeren van een
review of directiebeoordeling. Ook in de aanloop naar een nieuwe jaarplancyclus bewijst
het model zijn nut bij het in kaart brengen van de stand van zaken in de organisatie.

Meer weten over deze toepassingen van het INK-managementmodel?

https://mailchi.mp/ink/regeren-is-vooruitzien-346553?e=[UNIQID]
http://www.ink.nl/
https://www.ink.nl/3356-2/


Neem contact op via 088 -12 66 888, of via ink@ink.nl
 

Trainingen en ondersteuning

Lees meer over de:

Oriëntatiebijeenkomst
Werken met
INK EFQM Assessor

Lees meer over de:

INK QuickScan
Kwaliteitsscan
Service Excellence scan
Lean-INK scan
Scan Keten- en netwerksamenwerking
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