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Dit kunt u lezen in deze
nieuwsbrief.
Bedrijfskundig Buro Mink gaat
voor wat betreft de testen onder
de naam Adapt-Abilty verder.
Nieuwe software eind dit jaar
beschikbaar.
Nieuwe, verbeterde, tordeersleutel voor de Ruward-test te
koop.
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Naamswijziging
Bedrijfskundig Buro Mink is/was de vertrouwde naam waar u jarenlang met
uw vragen voor aanschaf en opleidingsmogelijkheden m.b.t. de MAST en
Ruward testsystemen terecht kon.
Door de groeiende vraag vanuit het buitenland naar de testsystemen hebben
we besloten om het bedrijfsonderdeel dat zich bezig houdt met alle zaken
rondom de verschillende testsystemen een nieuwe naam te geven met een
meer internationale klank. Wij gaan dan ook verder onder de naam:

Adapt-Ability

Adapt-Ability
PC Hooftstraat 27

Institute for workability improvement

8023 AJ Zwolle

training, instruments, programs, workingmodels

info@adapt-ability.eu
tel.: +31(0)384551699

Om geen verwarring te scheppen hebben we besloten ook onder deze naam
in Nederland en België verder te gaan. Wij hopen hierdoor u nog beter van
dienst te kunnen zijn.
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Bedrijfskundig buro Mink blijft als houdsterbedrijf bestaan en zal onder deze
naam alle andere bedrijfsactiviteiten uitvoeren.

MAST-I en Mast II kisten volop leverbaar
Adapt-ability heeft op verzoek een aantal
MAST-1 en MAST-II kisten laten maken.
Inmiddels zijn deze al weer even in ons
leveringsprogramma opgenomen. Bij de
MAST-I kist is de zogenaamde “ruis”
weggenomen, zo zijn alle (overbodige)
cijfers en letters op de onderplaten weggelaten.
MAST-II kisten zijn nu ook los van elkaar
te bestellen. In kist 1 zitten alle worksamples en kist 2 is de zogenaamde
elektrokist.

Voor onderhoud van de kisten kunnen
we sinds kort ook onderdelen leveren,
tevens is het mogelijk een onderhoudsabonnement bij Adapt-Ability af te sluiten.
Voor € 25,= excl. voorrijkosten en vervangen onderdelen, onderhouden wij uw
testen.
Interesse of wilt u informatie over de
MAST stuur een mail naar:
info@adapt-ability.eu

nieuw-nieuw-nieuw-nieuw
Software

Tordeersleutel

Eind van dit jaar komt er nieuwe

Adapt-Ability heeft samen met een gerenommeerde instrumentmaker een nieuwe
sterk verbeterde tordeersleutel ontwikkeld.
Zo op het eerste gezicht is er niet veel veranderd maar
de sleutel blijft
nu zondermeer
op de ingestelde weerstand
bij gebruik.
Ook na meerdere keren dat de sleutel gebruikt is blijft
deze nu op de ingestelde weerstand. De
sleutel is te koop voor € 195,= excl. 19%
BTW. Ook uw huidige sleutel kunnen we
aanpassen, de kosten hiervoor zijn

verbeterde software beschikbaar.
De huidige software is een zogenaamde
stand-alone versie, de nieuwe software
wordt een netwerkversie via SQL server.
Op dit moment is de programmeur aan het
proefdraaien en aan het schrijven van de
handleiding. Hebt u interesse naar de software dan kunt u mailen naar info@adaptabilty.eu. De aanschafkosten voor nieuwe
gebruikers zijn € 950,= en een update zal
zo rond de € 225,= gaan kosten. Het programma draait onder Microsoft ACCES, dit
programma is opgenomen in de software
waardoor u ACCES niet aan hoeft te
schaffen.

€ 45,=. Bestellen via email: info@adaptability.eu
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Cursusaanbod
Inleiding MTM MAST-1/Ruward-1
Eind november zal er, bij voldoende deelname, wederom een cursus “Inleiding MTM
MAST-1/RUWARD-1” in Kampen worden
gegeven.
Deze cursus bestaat uit 7 opleidingsdagen
(3 maal 2 dagen en een terugkomdag op
donderdag en vrijdag) .
Deze cursus staat ook gepland voor eind
maart 2010.
De kosten van deelname zijn € 1.975,=,
exclusief 19% BTW. Doch inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunches.

MAST II
Een cursus voor de MAST-II zal eind oktober 2010 worden gegeven eveneens in

Herhalingsworkshops
Mocht u in het bezit zijn van een MAST c.q.
Ruward certificaat en is deze meer dan
twee jaar geleden behaald dan bent u nodig toe aan het opnieuw bevestigen van uw
kennis. Daarvoor organiseren wij van tijd
tot tijd workshops. Hier komen alle aspecten van het afnemen van de test nog eens
aan de orde. Daarnaast is er ruim gelegenheid voor het stellen van vragen en kunt u
de bevindingen van andere ‘gebruikers’ te
weten komen. Echt een aanrader. Kijk op
de site www.adapt-ability.eu voor data.
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Kampen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Deze cursus bestaat uit 3 aaneengesloten
cursusdagen
De kosten van deelname zijn € 825,=, v
exclusief 19% BTW. Doch inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunches.

MTP
Bij Voldoende deelname zal medio 2010
ook een cursus MTP worden gegeven.
Deze cursus bestaat uit 3 opleidingsdagen.
(2 dagen aaneengesloten en 1 terugkomdag).
De kosten van deelname zijn € 775,=, exclusief 19% BTW. Doch inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunches.

verschijnt in het voorjaar
van 2010

Wenst u de nieuwsbrief
per mail te ontvangen?
mail dan uw mailadres
door naar
info@adapt-abilty.nl

Buitenlandse belangstelling
Er is een groeiende belangstelling naar de
Ruward-1 test vanuit het buitenland. Zo zijn
we al weer bijna twee jaar actief in België
en dan met name in Oostende. Daarnaast
staan er nu twee testen in Dinizli Turkije en
worden ingezet in een re-integratieproject.
Eén test staat op de Universiteit en één bij
arbeidsvoorziening. Inmiddels zijn daar ter
plaatse een aantal mensen opgeleid. Naast
België en Turkije is Adapt-Ability actief in
Roemenië, medio 2010 start er een project
in Armenië en begeven ons regelmatig op
de Duitse markt. Zo zij er goede contacten
met de Duitse MTM vereniging, deze kent
een ledental van meer dan 12.000 leden.
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