
Regie door patiënten/cliënten, afvlakkende volumegroei en drang tot samenwerking over de grenzen van de eigen 
organisatie: ontwikkelingen waar wij met onze klanten tot over onze oren in zitten. Want voor Rijnconsult gaat zorg 
niet alleen over de maatschappelijke opgave om zorgkosten beheersbaar te houden, maar ook over erkenning en 
respect voor ieder mens, over angst en liefde, over leven en dood. Wij werken aan het  ontwikkelen van externe en interne 
samenwerking, de mogelijkheden van nieuw leiderschap & zelfsturing en de waarde van procesoptimalisatie. 

Rijnconsult: bevlogen in de zorg

LEAN
• Ketenprocessen
• Bezuinigingen door procesoptimalisatie
• Cultuur van continu verbeteren
• Shared service centre opzetten
• Zorgpaden optimaliseren
• Anti-Kafka: ontbureaucratiseren
• Differentiatie in financieringsstromen
• Inrichten ‘verkoopfunctie’
• Wendbare organisatie creëren

LEIDERSCHAP
• Vormgeven en begeleiden van 

zelfsturende teams
• Invulling van netwerkleiderschap
• Inrichting topstructuur
• Coaching, training, intervisie
• Werving & Selectie, assessment
• Interim management
• Begeleiding Raden van Toezicht
• Geaccrediteerde MD-trajecten 

voor (medisch) managers

KETENS & 
NETWERKEN

• Ketenoptimalisatie
• Samenwerkingen in het sociaal domein 

vormgeven
• Governance vraagstukken bij ketens en 

netwerken
• Coöperaties  en regionale samen-

werking oprichten en verbeteren
• Strategie-ontwikkeling

Kennismakingsworkshop 
Quick Scan Krimp

In de workshop 'Quick Scan Krimp staan we in één middag stil bij uw 
taakstelling en inventariseren we samen de belangrijkste 
besparingsmogelijkheden. We werken met de beproefde Rijnconsult-
systematiek. U gaat naar huis met een overzicht van en een plan van 
aanpak voor realisatie van de krimp.

Kennismakingsworkshop 
Quick Scan Krimp

In de workshop 'Quick Scan Krimp staan we in één middag stil bij uw 
taakstelling en inventariseren we samen de belangrijkste 
besparingsmogelijkheden. We werken met de beproefde Rijnconsult-
systematiek. U gaat naar huis met een overzicht van uw quicks en een 
plan van aanpak voor realisatie van de krimp.

Kennismakingsworkshop 
Quick Scan Krimp

In de workshop 'Quick Scan Krimp staan we in één middag stil bij uw 
taakstelling en inventariseren we samen de belangrijkste 
besparingsmogelijkheden. We werken met de beproefde Rijnconsult-
systematiek. U gaat naar huis met een overzicht van uw quns en een 
plan van aanpak voor realisatie van de krimp.



Rijnconsult: werkt in de zorg

Case

LEAN
Zorgaanbieder van ketenzorg (cure en 
care) ca. 1.000 medewerkers

Uitdaging: Een gezonde financiële basis hebben om 
voldoende investeringsruimte in de toekomst te hebben. 
Dat moet mogelijk worden gemaakt door onder meer 
procesoptimalisaties, het versterken van de 
ketensamenwerking en het creëren van een 
omgeving/cultuur waarmee de doelstellingen 
daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden en continu 
verbeteren centraal komt te staan.
Onze inzet: Wij hebben het directieteam begeleid bij de 
totstandbrenging van het plan en het creëren van een 
omgeving/cultuur die nodig is om de doelstelling 
daadwerkelijk te realiseren. Daarnaast hebben we samen 
met medewerkers hoofdprocessen via de lean methodiek 
geanalyseerd op het  financieel verbeter potentieel. 
Resultaat: Een inhoudelijk en door het directieteam 
gedragen plan waarmee voor de toekomst voldoende 
investeringsruimte kan worden gecreëerd.

Case

LEIDERSCHAP

Verandering in leiderschap: invoering 
zelfsturing bij de ouderenzorg
Ca. 200 medewerkers

Uitdaging: Huize Rosa wil wendbaarder reageren op 
ontwikkelingen en haar aanbod aanpassen aan externe 
impulsen, daarom is gekozen voor een organisatie brede 
invoering van zelforganisatie. Dit op basis van trajecten 
op  teamontwikkeling en leidinggeven aan zelfsturende 
teams.
Onze inzet:  Rijnconsult heeft met een divers teams de 
complete verandering begeleid: van het formuleren van 
de strategie, het trainen, begeleiden en coachen van het 
bestuur en MT tot en met bootcamps met de teams.
Resultaat: Bestuur, MT en teams werken gezamenlijk en 
op creatieve, pragmatische wijze aan alledaagse en lange 
termijn oplossingen. 

Case

KETENS & 
NETWERKEN

Samenwerking in het  sociaal domein
7 zorgaanbieders en 1 gemeente

Uitdaging: Voor bewoners van de Krimpenerwaard een 
kwalitatieve goede integrale ingang creëren tot 
voorzieningen in het sociaal domein door het realiseren 
van een intensieve samenwerking tussen de gemeente en 
een zevental lokale zorg- en welzijnsorganisaties.
Onze inzet: In de rol van procesbegeleider hebben we 
partijen begeleid bij het tot stand brengen van de 
samenwerking en de gemeente geadviseerd over de 
bestuurlijke aspecten van de integrale ingang, het sociaal 
domein en hun rol daarin.
Resultaat: Eenintegrale ingang gedragen door alle 
betrokken gemeentelijke, zorg- en welzijnsorganisaties. 

Voor meer informatie: T. +31 30 298 42 50  * secretariaat@rijnconsult.nl * www.rijnconsult.nl * Orteliuslaan 1000 3528 BD Utrecht

Werving & Selectie-specialist Rieken & Oomen 
7 beloftes:
✓ Netwerk van 2.000+interimmers
✓ Binnen 2 werkdagen minimaal 4 geschikte kandidaten
✓ Inzet van ervaren schaduwadviseurs
✓ Specifieke sectorkennis en –ervaring
✓ Aangesloten bij de Raad van Interim Management (RIM)
✓ Hanteren kwaliteitseisen van de NVP-sollicitatiecode
✓ Onze contracten zijn wet DBA-proof

We zijn trots: op de 5e plaats als 
beste adviesbureau 2018 in 

excellente uitvoering

Kernwaarden Rijnconsult:
✓ Participatief
✓ Pragmatisch
✓ Mensgericht
✓ Maatschappelijk relevant

mailto:secretariaat@rijnconsult.nl
http://www.rijnconsult.nl

