
INK Positiebepaling (web versie) 
 

Over het nut van de INK Positiebepaling is iedereen 
het wel eens, maar menig organisatie ziet op tegen 
inventarisatie. Het is tijdrovend om de meningen 
binnen de organisatie te verzamelen en te verwerken 
tot bruikbare input voor uw consensus meeting. 
 
Om organisaties te helpen bij deze actie, heeft W&W 
Quality Software (WWQS) een elektronische 
ondersteuning ontwikkeld, zodat u voortaan op een 
eenvoudige wijze uw positiebepaling kunt uitvoeren en 
alle energie kunt besteden aan de consensusmeeting en 
vervolgacties. De software bespaart u veel tijd en 
verbetert het resultaat. 
 
De software is volledig gebaseerd op de INK handleiding, 
die ook elektronisch meegeleverd wordt. WWQS heeft 
een licentie voor het gebruik van deze teksten, hierdoor 
bent u altijd verzekerd dat de software aansluit bij uw 
versie van de handleiding. 
 
Gebruik  
Het gebruik van de software is zo simpel mogelijk 
gehouden. De huidige versie werkt via internet. Dit levert 
u direct voordelen: 

 Er is geen lastige installatie meer nodig is. Een 
internet browser volstaat. 

 Training is niet nodig 
 U kunt moeiteloos meer medewerkers betrekken. 

Zelfs van buitenlandse vestigingen! 
 
Na het inloggen staat u direct op uw eigen pagina en 
kunnen uw gebruikers hun mening geven. De schermen 
volgen de lay-out uit de handleiding en met simpele muis -
kliks kunnen de matrices worden ingevuld. 

Op veel plaatsen heeft u de mogelijkheid om 
aantekeningen te maken. Die daarna automatisch 
verzameld worden voor gebruik in de consensusmeeting. 
 
Voorbereiding 
De hoofdgebruiker van het systeem heeft een apart 
instellingenmenu tot zijn beschikking, om de 
positiebepaling te beheren.  Opties zijn o.a.: 

 Keuze voor handleiding/versie 
 Definiëren van groepen 
 Autoriseren van gebruikers  
 Beschikbare rapporten 
 Inzage in voortgang per gebruiker 
 Instellingen voor de resultaatgebieden 
o doelgroepen 
o maatstaven 

Rapportage 
Alle rapportage verloopt automatisch.  Het tekenen van 
spinnenwebben en profielschetsen is nu alleen maar een 
kwestie van het selecteren van de gewenste lijnen.  
Hierbij kunt u op drie niveaus rapporten: 

 Organisatie (gemiddelde) 
 Afdeling 
 Persoon 

 
Of u nu 5 of 5.000 medewerkers om hun mening heeft 
gevraagd, de resultaten staan snel op het scherm en de 
opvallende uitkomsten kunnen in de discussie worden 
betrokken  
 
Mocht u nog verder willen gaan, dan kunt u als 
hoofdgebruiker de scores ook nog exporten voor verdere 
bewerking. 
 
Huisstijl / maatwerk 
Indien gewenst kan WWQS de positiebepaling ook voor u 
op maat maken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan 
het doorvoeren van uw (corporate) huisstijl, maar ook 
andere specifieke wensen zijn door goed te realiseren. 
Onze consultants kunnen u hierover uitgebreid 
informeren. 
 
Prijzen 
Er zijn 2 basis versies: 
€ 571    voor   20 gebruikers  
€ 1.749 voor 250 gebruikers  
 
Daarnaast kunt u extra blokken van telkens 10 of 250 
gebruikers aanschaffen. 
Alle prijzen zijn exclusief BTW 
 
Informatie 
Voor meer informatie over de INK Positiebepaling of één 
van onze overige diensten kunt u contact opnemen met 
WWQS: 
e-mail: info@wwqs.nl  of  tel.: 036-52 95 398 
 
of bezoek ons op : 
www.wwqs.nl 
www.ink-software.nl 
 
Voor een demo: 
www.ink-software.nl/ink7demo


