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Nieuwsbrief
SPECIAL, februari 2020

Hoe richt ik mijn organisatie in, zodat zij in de toekomst waardevol blijft? Aan welke strategische knoppen
draai ik dan? Hoe innoveer ik? Welke belanghebbenden in het ecosysteem van de organisatie heb ik
nodig? Hoe geef ik een verandertraject vorm? Welke rol ligt er voor leiders? Allemaal vragen die wijzen
naar het vraagstuk van business excellence. Met deze en andere vragen worstelen veel leiders,
kwaliteitsmanagers, verandermanagers en innovators. Onder de naam INK.next bieden we je een
workshopcyclus, waarin jij praktische handvatten krijgt voor je eigen vraagstukken.

NEN-INK 'Excellent ondernemen in de 21ste
eeuw'
Aanleiding voor de INK.next workshopcyclus is de lancering van het nieuwe EFQM-model in oktober
2019. Dit model benoemt een aantal belangrijke uitdagingen voor organisaties. In de cyclus zijn de zes
onderwerpen opgenomen die we in Nederland als de belangrijkste vernieuwingen in het EFQM-model
zien. Met praktische aanpakken faciliteert INK.next de toepassing van het EFQM-model. Bovendien
werken we aan de hand van de nieuwe inzichten die in deze workshops aan de orde komen aan een
nieuw maturity-model, het INK-next model. Dit model is eveneens bedoeld om de toepassing van het
EFQM-model te ondersteunen. Het zal eind 2020 worden gepubliceerd.

Met deze 6 uitdagingen voor ogen werken we aan INK.next. Dit workshopprogramma is gestructureerd
naar het nieuwe EFQM-model. Het programma besteedt aandacht aan de belangrijkste vernieuwingen en
geeft houvast bij verandering en innovatie. De kosten voor de volledige reeks bedragen € 1.195,-. Wil je
niet de alle workshops bijwonen? Volg dan de workshops naar keuze en betaal € 325,- per bijeenkomst.

De workshops
Workshop 1- Veranderen we snel genoeg?
14 april 2020 • 13.30 - 17.00 uur • Delft
Sprekers/begeleiders: Renco Bakker, Ortwin Costenoble, René Gouwens, Dick Hortensius, Ruud
Stassen, Ronald Stevens, Bas van der Velde (INK.next kernteamleden).
Trefwoorden: nieuwe EFQM-Model, INK.next, contextanalyse, interactie in het
ecosysteem

Workshop 2 - Wat wil de klant nu écht?
28 mei 2020 • 13.30 - 17.00 uur

• Delft

Spreker: Eric de Haan
Trefwoorden: Verbinding met en waardecreatie voor belanghebbenden

Workshop 3 - Leiderschap en organisatiecultuur voor toekomstgerichte
samenwerking
30 juni 2020 • 13.30 - 17.00 uur • Delft
Spreker: Rens van Loon
Trefwoorden: Leiderschap en organisatiecultuur

Workshop 4 - De balans vinden tussen presteren in het nu en
transformeren en innoveren met het oog op de toekomst
11 september 2020 • 13.30 - 17.00 uur • Delft
Spreker: Frans Nauta & Janne Vereijken
Trefwoorden: Transformatie, innovatie en going concern

Workshop 5 - Data als inspiratiebron voor transformeren en innoveren
16 oktober 2020 • 09.30 uur tot 12.00 uur • Den Haag
Spreker: naam volgt spoedig
Trefwoorden: Toekomstgerichtheid, geïnspireerd door voorspellende data,
digitale transformatie

Workshop 6 - (Wat) moeten we eigenlijk veranderen?
8 december 2020 • 13.30 - 17.00 uur • Delft
Spreker: Wouter ten Have (ovb)

Trefwoorden: Verandermanagement, visie, randvoorwaarden voor veranderen,
een samenhangende aanpak

Copyright © 2020 INK, All rights reserved.

