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Teamwerk en lean

Klantervaring

DSSmith NL:

“Met Rijnconsult altijd een 
verrassende, effectieve bijdrage”. 

Aquaintance
“Rijnconsult hielp ons onze 
concurrentie positie te versterken met 
een pragmatische en effectieve 
bijdrage”.

Hak BV
Rijnconsult heeft ons geholpen de 
primaire en secundaire processen 
binnen ons bedrijf te optimaliseren. 
Met en in het werkveld is de 
waardestroom bij het aanleggen van 
gas- en waterleidingen in kaart 
gebracht, waarna de verspillingen 
systematisch zijn aangepakt. 

Resultaat

Onze klanten zijn vooral tevreden over:

- De professionele samenwerking bij het 
realiseren van goede teams;

- Verbeterde kwaliteit van teamleiderschap 
(hogere medewerkertevredenheid);

- De toegenomen creatieve samenwerking 
tussen afdelingen en functies;

- De kwaliteit van de begeleiding door de 
interne facilitators (zie ook change agents);

- Hoe het MT  ‘op afstand’ de organisatie en 
haar teams in staat stelt ‘to make it happen’;

- Het ‘engagement’ van de teams en het 
werkplezier dat is toegenomen.

Aanpak
Onze aanpak van verbeteren en ontwikkelen 
kenmerkt zich door de formule van A naar B op 
de manier van B. Dit betekent dat wij 
teamontwikkeling ondersteunen door met het 
team aan de slag te gaan, vertrekkend bij B en 
de concrete, haalbare beschrijving daarvan. 

Vervolgens maken we het team bekend met 
relevante teamcondities, effectieve 
teamprocessen en de benodigde houding en 
gedrag.

De Team-SWOT die daaruit voortvloeit is 
vertrekpunt voor samenwerken aan verbeteren 
en ontwikkelen waarbij steeds aandacht is voor 
samenhang in WIJ, IK, HET en HOE.

Daarbij hebben wij speciaal aandacht voor de 
ontwikkeling van nieuwe gedragspatronen en 
gewoonten in het team. Daar blijkt meestal de 
sleutel tot succes te liggen.

Klantvraag

• Hoe maken wij meer zelforganisatie 
en zelfsturing mogelijk opdat de 
teams in onze organisatie kunnen 
presteren? 

• Ondersteun onze unitleiders zich te 
bekwamen als inspirerende en 
resultaatgerichte teamleiders.

• Help onze organisatie te werken in 
multi-disciplinaire teams die creatief 
zijn en effectief samenwerken.

• Train de Lean facilitators zodat zij 
beter in staat zijn teams te 
begeleiden in Kaizen events.

• Ondersteun ons managementteam 
in haar taak als Lean transitie team.
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Teamwerk en lean

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
Een organisatie streeft met Lean
veelal een ambitieus pakket met 
doelen na. Kosten besparen, 
klanttevredenheid omhoog en 
bijvoorbeeld slimmer 
samenwerken.

Dagstarts, Kaizen, Root Cause
Problem Solving en de realisatie 
van verbeteringen vraagt om 
stevig teamwerk.

In een goed team klopt ‘alles’, je 
merkt direct of het zo is of niet. 

Rijnconsult heeft veel ervaring 
met ‘team engineering’ en het 
begeleiden van teamleiders en 
teamontwikkeling. 

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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