
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

 

INK-NEN evenement: 28 november 2019
Beste <<Achternaam>>,

Donderdag 28 november is dé gelegenheid om in gesprek te gaan met
verandermanagers, kwaliteitsmanagers en professionals over excellent ondernemen
in een snel veranderende wereld. Dit evenement vindt plaats in het Beatrixgebouw te
Utrecht.

Maak kennis met het nieuwe EFQM-model, zie wat INK Next, de doorontwikkeling van het
INK-gedachtegoed, te bieden heeft. Ga op zoek naar de balans tussen verankeren en
veranderen, tussen borgen en bewegen in uw organisatie. Inspirerende sprekers over
innovatie, leiderschap en verandermanagement.
De middag sluit af met een feestelijke borrel om te vieren dat INK en NEN een
samenwerkingsverband zijn aangegaan en dat INK 25 jaar bestaat.

Aanmelden
Meer weten over het evenement 'Excellent ondernemen in de 21-ste eeuw' en direct
aanmelden kan via NEN Evenementen.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp of over het evenement kunt u contact opnemen
met Leanne Valom, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 360, of e-mail
mm@nen.nl.

Lees het bericht op nen.nl

https://mailchi.mp/ink/regeren-is-vooruitzien-346557?e=[UNIQID]
http://www.ink.nl/
https://www.nen.nl/Evenementen/Evenementdetailpagina/NENINK-Excellent-ondernemen-in-de-21ste-eeuw.htm
mailto:mm@nen.nl
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/NENINK-evenement-Excellent-ondernemen-in-de-21ste-eeuw-op-28-november.htm


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?

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

Voor actuele data bezoek onze website of klik hier

Nieuws van de kennispartners

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


Het INK-model als basis voor de strategie in het  MKB
 
Oorspronkelijk ontwikkelt voor en door corporates is het INK model inmiddels ook
inzetbaar binnen het MKB. Daarbij is het INK gedachtegoed in te zetten als raamwerk van
waaruit de strategie wordt vormgegeven en getoetst. Ook in de vaak praktische omgeving
van het MKB blijkt het INK-raamwerk dus van toegevoegde waarde. Daarbij is de wijze van
toepassing en invulling wel van groot belang. Flow+ heeft hiervan haar  passie gemaakt.

Lees meer over de aanpak en het effect  binnen het MKB: www.joanknecht.nl/flow/
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