
SKL Nieuwjaarsbijeenkomst  

Vrijdag 17 Januari 2020 (let op: gewijzigde datum!) 

 
 

 

 

 

De nieuwjaarsbijeenkomst staat helemaal in het teken van excellente bedrijfsvoering. Dat 

wil toch iedere organisatie! Niemand minder dan Ruud Stassen, directeur INK, neemt ons mee 

in het recent vernieuwde EFQM-model en het INK-model, genaamd INK Next. Inspirerende 

vernieuwingen die iedereen goed kan toepassen om de eigen organisatie in 2020 te laten 

excelleren. Ruud toont ons aan de hand van beide modellen ´best practices´ en een groeipad 

naar excellentie.  

 

 

Het Nieuwe EFQM Model 

Op 24 oktober jl., tijdens het jaarlijkse EFQM Forum,  is het nieuwe EFQM-Model gelanceerd. 

Vernieuwing van het model heeft plaatsgevonden op basis van een survey in meer dan 40 

landen (1.200 respondenten), 60 interviews met CEO’s en tests in meer dan 20 organisaties in 

de profit en de non profit sector. 

De actuele uitdagingen waar organisaties in deze tijd voor staan, zijn geadresseerd in het 

nieuwe model. Het is een inspirerend kader voor de ontwikkeling van organisaties. 

 

 

INK next 

Daar waar het nieuwe EFQM-Model in de uitwerking van de nieuwe aandachtsgebieden, best 

practices uit topbedrijven presenteert, besteedt INK Next aandacht aan het groeipad naar een 

excellente bedrijfsvoering. 

Geheel in de Nederlandse traditie vormen contextanalyse, ontwikkelingsfasen en 

verandermanagement belangrijke elementen van INK Next. 

  



AGENDA  

13:00-13:30 Ontvangst, registratie en kennismaking bezoekers  

13:30-13:40 Opening SKL door Chretien Haenen (voorzitter SKL) 

13:40-15:00 Interactieve sessie nieuwe EFQM-model door Ruud Stassen (directeur INK) 

15:00-15:30 Pauze (koffie/thee/fris/versnapering) 

15:30-16:50 Interactieve sessie INK Next door Ruud Stassen (directeur INK) 

16:50-17:00 Sluiting en netwerken aan de bar 

 

SPREKER 
Ruud Stassen is Counsel van het INK en vertegenwoordigt Nederland bij de European 
Foundation for Quality Management. In deze rol draagt hij verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van EFQM/INK-assessments en voor de doorontwikkeling van de INK-filosofie en 
assessmentmethodiek. Daarnaast wordt hij ingezet en samen met collega’s gevraagd om 
organisaties te assessen in extreem ingewikkelde (bestuurlijke) situaties. Hij is tevens mede-
oprichter van de Stichting Service Excellence. Ruud heeft een achtergrond als jurist, 
bedrijfskundige en verandermanager. Hij werkte, voordat hij naar het INK overstapte, dertien 
jaar bij Hoogovens (thans Tata Steel), onder andere als Secretaris van de Raad van Bestuur en 
Raad van Commissarissen en als verantwoordelijke voor de distributie van staal in Europa. Hij 
begon zijn loopbaan als jurist arbeidsrecht en cao-beleidszaken bij het Koninklijk Verbond van 
Grafische Ondernemingen (KVGO).  
 
LOCATIE 
Merode 
Merodestraat 31  
6171 XM  STEIN - Nederland 
 
KOSTEN 
Voor leden van SKL zijn er geen kosten aan deelname aan deze bijeenkomst verbonden. 
Voor niet-leden kunnen wij deze bijeenkomst aanbieden voor slechts €50,00! 
Deze kosten worden in mindering gebracht op de jaarbijdrage als men besluit lid te worden. 
 
AANMELDEN 
Aanmelden kan via de link in de bijgevoegde mail of via skl@lwv.nl.  
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