
REGIONALE SAMENWERKING
Maatschappelijke opgaves vragen om een sterke provincie

Wat speelt er?
Voor welke opgave 
staat de provincie?

Wat biedt Rijnconsult?
Deze klanten 
gingen u voor

Regionale economie 
staat onder druk, 
ondernemers en 
instellingen in 
de financiële 
problemen.

Bovengemeentelijke 
vraagstukken op 
sociaal domein,  
volksgezondheid,  
energietransitie, 
logistiek, water en 
duurzame 
voedselvoorziening.

Gemeenten komen 
financieel (nog 
meer) in de knel, 
kwaliteit openbaar 
bestuur in gedrang.

Intensiveren inzet voor 
de regio, versterking 
economische structuur, 
triple helix 
samenwerking, 
crisisbeheersing.

Samenwerken met   
gemeenten, 
ondernemers, 
waterbeheerders, 
onderwijs. Vereist 
ontwikkeling van de eigen 
competenties en van de 
organisatie.

Adviseren en/of 
interveniëren bij 
gemeenten. Toezien op 
de kwaliteit van het 
openbaar bestuur. 

Decennialange 
ervaring in het 
opstarten en het 
succesvol maken van 
publieke-private 
samenwerking.

Sterk in 
organisatieontwikkeling 
van publieke en private
organisaties 

Begeleiding van 
tientallen gemeenten bij 
strategische afwegingen 
met betrekking tot 
continuïteit en 
bestuurskracht.



VOORBEELDEN VAN OPDRACHTEN
Met hen maakten we het sámen werkend

Een vitaal Gelderland met 
het Laanboompact

Een toekomstbestendige 
en zelfstandige 

gemeente

Het Laanboompact:
• Laanboomcluster Opheusden
• 160 kwekers
• 1800 ha kweek van bomen voor 

nationale en internationale handel
• Actieve publieke-private 

samenwerking tussen overheden, 
ondernemers, onderzoek, onderwijs 

Rijnconsult:  
• Sedert 2006 betrokken bij de 

ontwikkeling, begeleiding en het 
programmamanagement van het 
cluster. 

Opgavegericht werken in 
de gemeente 
Veenendaal

De gemeente Veenendaal: 
• Wilde toe naar het werken vanuit de 

opgave. 
• Niet langer vanuit de gemeentelijke 

structuur, maar naar een integrale 
manier vanuit inhoudelijke thema’s.

• In een wendbare en adaptieve 
organisatie.  

De provincie Overijssel: 
• Kent enkele middelgrote gemeenten 

die groot genoeg zijn om zelfstandig 
te zijn, maar te klein om mee te gaan 
in alle ontwikkelingen. 

• Zij zoeken naar strategische opties 
om zelfstandig te blijven maar ook 
toekomstbestendig te zijn. 

Rijnconsult:
• Begeleidde de gemeente bij het 

opstellen en uitvoeren van een 
‘reisplan’ naar een aangepaste 
organisatie inrichting. 

• Ontwikkelde een Management 
Development traject. 

• Verzorgde opleidingen voor alle 
medewerkers. 

Rijnconsult:
• Deed onderzoek in de gemeente 

Haaksbergen naar de toekomst van 
de gemeente.

• Stelde een kader op dat als 
handreiking dient voor de 
gemeente en de provincie.


