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Beste <<Achternaam>>,
In de kwaliteitswereld rommelt het…..in positieve zin. In tal van organisaties wordt gekeken
naar nieuwe aanpakken voor organisatieontwikkeling. Vanuit het besef dat de wereld onder
andere door digitalisering en netwerksamenwerking drastisch verandert.
NIEUW EFQM MODEL
Inmiddels is het nieuwe EFQM-model gelanceerd. Het is gebaseerd op een uitgebreide
survey, waaraan 1.200 respondenten uit meer dan 40 landen (waaronder Nederland)
hebben bijgedragen. Het stoelt bovendien op interviews met meer dan 60 leiders uit een
groot aantal branches. Het is verrijkt met de opbrengsten uit EFQM-expertgroepen met
vertegenwoordigers uit de profit en non profit sector en de wetenschap. Vóór de lancering
hebben 24 organisaties het model getest op bruikbaarheid.
INK NEXT
Het INK beschouwt het nieuwe EFQM-model als een inspiratiebron voor INK Next. Het
model beschrijft de elementen die een organisatie excellent maken. INK Next beoogt de
weg daar naartoe vorm te geven. Indachtig het ‘fase-denken’ en het 10e aandachtsgebied
verbeteren en vernieuwen en mogelijk met een branchegerichte Nederlandse uitwerking.
INK-NEN EVENT EXCELLENT ONDERNEMEN IN DE 21e EEUW
Op 28 november tijdens het INK-NEN Evenement Excellent Ondernemen in de 21e eeuw
wordt het nieuwe EFQM Model nader toegelicht. De bijdrage van de drie keynote speakers
zijn gericht op de transformatie en innovatie en het leiderschap die in het nieuwe EFQM
Model zo’n belangrijke plaats innemen. En natuurlijk gaan we in op het proces van cocreatie dat we in 2020 in gang willen zetten. Samen met ons netwerk INK Next vormgeven.
Dat is de ambitie.
Wil je INK Next meemaken? Zorg dan dat je erbij bent! Om te beginnen op 28 november.

Voor meer informatie en aanmelden klik op onderstaande button

We hopen jullie te ontmoeten.
Ruud Stassen

Nieuws van de kennispartners

Krachtige ketensamenwerking: top 5 succesfactoren
Ketensamenwerking is al decennia oud. Ooit gestart in de automotive, halverwege de
jaren negentig aangewakkerd in de agrifood en inmiddels bijna 10 jaar in de wereld van

woningcorporaties steeds meer in opkomst. Rijnconsult mag al decennialang
ketensamenwerking initiëren, begeleiden en coachen, in eerdergenoemde sectoren. Wat
zijn nou, op basis van onze ruime ervaring, de top 5 kritische succesfactoren? We tellen af,
van de nummer 5 tot de absolute nummer 1.
Klik hier om verder te lezen

Weten wat er leeft binnen je organisatie?
Doe dan de Quick Scan! Flow+ verricht bij MKB ondernemers de op het INK gebaseerde
Quick Scan, aangevuld met gepersonaliseerde interviews. Dit levert verrassende inzichten
op. Net zo belangrijk is echter dat daarmee de medewerkers direct betrokken worden bij
het reilen en zeilen van de organisatie en zich daarover uitspreken. De terugkoppeling van
de resultaten zijn daarmee net zo van belang als het initieel ophalen er van. Zo ontstaan er
inzichten in alle relevante domeinen van de onderneming en wordt een direct leereffect
gecreëerd.
Klik hier voor het volledige artikel en meer informatie:
Ben je nieuwsgierig naar hoe Flow+ dit doet of wil je zelf een Flow+ Quick Scan laten
uitvoeren?
Neem contact op met Jeroen Beckers via jbeckers@flowplus.nl of 040-240 9418

"Bedien jij je klanten al optimaal via je digitale kanalen?
In onze 10 tips vertellen we meer over hoe je gedragsanalyse gebruikt om een excellente
digitale klantreis te ontwerpen. Hiermee zet je de klant in het hart van de organisatie.
Meer weten?
Lees dan verder in onze 10-tips voor het inrichten van de digitale klantreis van de
toekomst."
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