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Continue verbetercultuur

Klantervaring

Teijin Aramid NL
“De strategie van Leading, Thinking en 
Tooling heeft ons geholpen om 
slimmer en sneller te werken.‘

Ardagh
“Ik vond het een heel interessante 
cursus, het was voor mij soms een 
opfriscursus en soms ook weer 
compleet vernieuwend. Ik heb dingen 
geleerd waar ik al veel aan had en 
waar ik in de toekomst zeker nog vaak 
profijt van zal gaan hebben”.

Urenco
“Rijnconsult ondersteunde ons op een 
effectieve wijze bij de ontwikkeling en 
implementatie van prestatie 
management”.

Resultaat
Na de opleiding hebben de deelnemers:
- Het inzicht vergroot in de mogelijkheden   

van prestatie en gedragsontwikkeling;
- Geleerd te werken met de ABC 

gedragsanalyse;
- Geoefend met effectieve beïnvloeding van 

gedrag op basis van drijfveren van mensen;
- Geleerd de juiste gedrag ondersteunende 

systemen en processen te installeren;
- Ontdekt dat een cultuur een dynamische 

samenstelling van individueel en 
groepsgedrag is en hoe daar invloed op uit te 
oefenen;

- Kennis gemaakt met diverse methoden en 
technieken om de houding en gedrag  te 
beïnvloeden;

- Met elkaar nagedacht over de ethiek van 
gedragsbeïnvloeding;

- Een concreet plan van aanpak gemaakt om 
in de eigen organisatie te realiseren.

Aanpak
De opleiding: “Continu Verbeter Cultuur, een 
zaak van houding en gedrag” is voor 
leidinggevenden, interne adviseurs, change 
agents en professionals. De volgende aspecten 
komen aan de orde:
- Bronnen van gedrag;
- Gedragsverandering, het proces;
- Motivatieleer en drijfveren van mensen;
- Willen verbeteren en vernieuwen zit in het 

bloed;
- Beïnvloeden van werkgedrag (o.a. o pbasis van 

gedragsanalyse);
- Gedrag ondersteunende systemen en 

processen in organisaties;
- Een stimulerende context;
- De lerende organisatie en voorbeeldgedrag;
- De rol van leidinggevenden en medewerkers;
- Realisatie van prestatie en 

gedragsontwikkeling.
De opleiding bestaat uit korte trainingen, 
intervisie en coaching (on the job).

Klantvraag
• Ondersteun de leiding van onze 

organisatie bij de realisatie van 
Lean.

• Vergroot de bekwaamheid van de 
leidinggevenden om de gewenste 
houding en gedrag te stimuleren en 
te ontwikkelen.

• Ondersteun onze medewerkers bij 
het eigen maken van de gevraagde 
houding, gedrag en competenties.

• Help ons een continu verbeter 
cultuur te ontwikkelen en te 
bestendigen.

• Leer ons hoe wij de houding en 
gedrag van medewerkers kunnen 
beïnvloeden op een positief, 
constructieve wijze.
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Rijnconsult 
helpt organisaties succesvol 
veranderen. Met een gedreven 
club professionals werken wij 
continu aan het verbeteren van 
mensen en organisatie. 
Dat doen we als adviseur, 
interim manager of trainer.
Pragmatisch en mensgericht, 
met maatschappelijke 
relevantie als richtpunt. 
Het doel: onze klanten en hun 
diensten voor de korte én de 
lange termijn duurzaam 
versterken, door ze slimmer te 
laten (samen)werken.

Meer weten? 
Bel: +31 (0) 30 298 42 50
Of mail naar 
secretariaat@rijnconsult.nl

Onze visie
Elke organisatie verandering gaat 
uiteindelijk over het veranderen 
van houding en gedrag. Dat is met 
Smart Industry en Lean ook zo.
De ontwikkeling van houding en 
gedrag is een interessante 
uitdaging voor iedereen die er bij 
betrokken is. Bij de realisatie van 
lean of het zijn van een Smart 
Industrial Enterprise zijn 
samenwerking op basis van 
gelijkwaardigheid, professionele 
standaards en een open houding  
cruciale aspecten. 
Het stimuleren en vormen van 
een continu verbeter cultuur 
betekent het gezamenlijk vormen 
en ontwikkelen van nieuwe 
werkpatronen en gewoonten 
geholpen door gedrag 
ondersteunende processen. 

Voor wie
Wij zijn op het gebied van Lean
werkzaam in de hele breedte 
van de industrie: klein/groot, 
nationaal/internationaal, veel 
ervaring/onervaren op het 
gebied van Lean, in 
fabrieken/bij staf en services. 

We werken graag met de klant 
samen: met zowel het 
topmanagement als met 
medewerkers, met zg. change 
agents, OR, klant van de klant, 
etc. 

Voor internationale klanten 
werken we nauw samen met 
collega-bureaus in heel Europa 
(ACE).

Onze klanten
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