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Resultaat
Typische resultaten van onze inzet zijn 
bijvoorbeeld:

• Verzelfstandiging gerealiseerd binnen 9 
maanden na start besluitvorming

• Met draagvlak van betrokkenen (raad, 
college, medewerkers, OR, vakbonden)

• Aansturing vanuit gemeente helder 
georganiseerd

• Besparingen bereikt tot 20% van de 
uitvoeringskosten

AanpakKlantvraag
Help ons in de transformatie naar een 
netwerkorganisatie en bij het op 
afstand organiseren van de uitvoering.

Adviseer ons over de organisatie- en 
rechtsvorm van het te verzelfstandigen 
organisatieonderdeel.

Help ons om het opdrachtgeverschap 
en het eigenaarschap van de 
verzelfstandige organisatie in te 
richten.

Help ons de regiefunctie vorm te 
geven.

Help ons bij het verder ontwikkelen 
van onze samenwerkingsvaardigheid. 

Begeleid ons in het traject van 
verzelfstandigingen en outsourcen

Klantervaring

“Rijnconsult is gecommitteerd 
aan het eindresultaat en levert 
topkwaliteit op inhoud en 
proces”
- Gertjan de Waard, 
Programmamanager 
uitvlechten, Gemeente Alkmaar

Aanpak
Kenmerkend voor onze aanpak is: 

• Een proces dat transparant is voor alle 
betrokkenen: informatie is altijd en voor iedereen 
beschikbaar

• Oog voor de belangen van de latende, de 
verlatende en, waar van toepassing, ook de 
ontvangende organisatie

• Een multidisciplinaire aanpak: we combineren 
onze expertise en competenties op het gebied 
van proces, inhoud (beleidsdomein) met 
specifieke expertise op het gebied van 
rechtsvormen en governance, financiën , HR, 
opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, 
samenwerkingsvaardigheden

• Goed netwerk van hoogwaardige specialisten, 
bijvoorbeeld fiscalisten en notarissen 

• Oog voor de belangen van alle betrokkenen: we 
verzelfstandigen geen rechtsvormen, maar 
mensen

VERZELFSTANDIGEN EN OUTSOURCEN



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
Het doel van een regie- of 
netwerkgemeente is om samen 
met anderen beter, slimmer en 
sneller maatschappelijke doelen 
te bereiken. 

Door zelf compact te blijven, 
ontstaat er overzicht op het 
geheel. Door de uitvoering op 
afstand te zetten, ontstaan er 
uitvoerende organisaties met een 
heldere focus en minder ballast. 

Dat betekent loslaten en 
hergroeperen voor de gemeente, 
maar vooral beseffen dat je op 
een heel andere manier wilt en 
moet gaan werken.

Voor wie
Wij werken voor bestuurders, 
beslissers, directeuren en 
programmamanagers die 
nadenken over of al betrokken 
zijn bij het  verzelfstandigen en  
outsourcen van 
organisatieonderdelen. 
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