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Waarom INK? 

Het INK is een stichting met als doelstelling het verhogen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering met 
behulp van het INK-managementmodel. Dit model wordt inmiddels door honderden bedrijven, instellingen 
en overheidsorganisaties in Nederland gebruikt. 
Het INK is in 1991 opgericht op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken onder de naam 
Instituut Nederlandse Kwaliteit. Sinds 2000 is de formele naam kortweg INK. Zie voor meer informatie 
www.ink.nl 

Het INK-managementmodel is een instrument om het presteren van een organisatie als geheel duurzaam 
te verbeteren. Het INK-model is dus een kwaliteitsmodel. Kwaliteit is een positief begrip waar iedereen 
naar streeft; tegelijkertijd is hiermee nog weinig gezegd. Wat is dan kwaliteit? Hoe kan je kwaliteit 
herkennen of - beter nog- meten? 

De basis onder het INK-managementmodel is een visie op leren excelleren, met behulp van negen 
aandachtsgebieden en vijf ontwikkelingsfasen (zie figuur 1). 

  

Het INK-managementmodel. 

Het INK-managementmodel maakt een streven naar continue verbeteringen meetbaar en hanteerbaar 
door negen met elkaar samenhangende aandachtgebieden te onderscheiden. De fasering binnen het 
model geeft aan dat er een groeipad is; een vijftal fasen van ontwikkeling (zie volgende pagina). Voor elk 
van de negen aandachtsgebieden is de fase van ontwikkeling meetbaar. Het INK-model biedt hiertoe de 
meetinstrumenten en een wijze waarop stand van zaken en ontwikkeling zichtbaar gemaakt kunnen 
worden. 

Leren excelleren, continu verbeteren en groei in ontwikkelingsfase, verloopt via een plan en leercyclus; de 
zogenoemde Deming-circel (plan-do-check-act) als geschetst in figuur 2.  

 

Figuur 1. Het INK-managementmodel. 
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 De vijf ontwikkelingsfasen. 

Leren Excelleren is een proces van continue verbetering. We onderscheiden 5 fasen van ontwikkeling. 
Elke volgende fase omvat een aantal kenmerken van de vorige fase. Het uitvoeren van de positiebepaling 
geeft inzicht in de ontwikkelingsfase. 

 

Fase 1 Activiteit georiënteerd 

In zijn eigen werksituatie streeft ieder voor zich ernaar het werk zo goed mogelijk uit te voeren. 
Vakmanschap wordt hoog gewaardeerd en door opleidingen ondersteund. Als er klachten zijn probeert de 
organisatie deze te verhelpen. 

 

Fase 2 Proces georiënteerd 

Het voortbrengings- en primaire proces wordt beheerst. De wederzijdse afhankelijkheid komt in beeld. De 
afzonderlijke procestappen zijn geïdentificeerd, taken en verantwoordelijkheden liggen vast. Prestatie-
indicatoren fungeren als stuurmiddel. Processen worden verbeterd op basis van geconstateerde 
afwijkingen. 

 

Fase 3 Systeem georiënteerd 

Er wordt op alle niveaus systematisch gewerkt aan verbetering van de organisatie als geheel. De PDCA-
cirkel wordt toegepast in de primaire, ondersteunende en besturingsprocessen. Klantfocus is dominant 
voor het beleid, dat erop gericht is om problemen te voorkomen in plaats van te verhelpen. 
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Fase 4 Keten georiënteerd 

Samen met de partners in de voortbrengingsketen wordt gestreefd naar maximale toegevoegde waarde. 
Per partner wordt bepaald wie het meest geschikt is om een bepaalde taak uit te voeren. 

Besturingssystemen worden met elkaar verbonden, innovatie staat voorop. 

 

  

Fase 5 Totale zorg voor kwaliteit 

In haar marktsegment behoort de organisatie tot de top. Het proces van continu verbeteren is in de 
organisatie-structuur en cultuur verankerd. Op basis van een lange termijn visie wordt tijdig de bakens 
verzet om nieuwe activiteiten op te starten en de organisatie daarvoor in te richten. 

  

Deming-cirkel of PDCA-cirkel. 

Plan: 

Visie en missie van de organisatie worden bepaald door het management (leiderschap) en vertaald in 
concrete doelstellingen en plannen in het blok strategie en beleid. 

Do: 

Met de volgens de plannen vereiste medewerkers en middelen wordt in de processen het feitelijke werk 
uitgevoerd. 

Check: 

In de vier resultaatsgebieden wordt gemeten of de verrichte werkzaamheden ook daadwerkelijk het 
beoogde resultaat hebben opgeleverd. 

Act: 

Uit de vergelijking van de behaalde resultaten met de doelstellingen worden afwijkingen geanalyseerd en 
wordt de aanzet gegeven tot bijstelling, duurzame verbetering en vernieuwing. 
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Figuur 2. De Deming-cirkel. 

 


