
REGIONALE SAMENWERKING

Onze visie
Het succes in de agri en food 
sector wordt steeds meer 
versterkt door de regio waarin 
zij actief zijn. 
Daartoe is samenwerking van 
stakeholders in de regio 
(ondernemingen, overheden, 
kennisinstellingen, 
maatschappelijke organisaties) 
essentieel, om te zorgen voor 
economische welvaart, 
werkgelegenheid en een 
aantrekkelijke regio. De eerste 
stap daarvoor is de bereidheid 
om samen te werken op basis 
van gelijkwaardigheid en een 
gedeelde visie op de toekomst 
van de regio.

Voor wie
Elke organisatie die het 
belang inziet, of het nu een 
overheid, kennisinstelling, of 
maatschappelijke organisatie 
is, kan het initiatief nemen 
om partijen uit te nodigen en 
vormgeven aan regionale 
samenwerking.

Directies en bestuurders 
kunnen regionale 
clusterontwikkeling 
bespreekbaar maken en 
vormgeven. 

Onze klanten:
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Rijnconsult 
helpt organisaties succesvol 
veranderen. Met een gedreven 
club professionals werken wij 
continu aan het verbeteren van 
mensen en organisaties. 
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 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



WWW.RIJNCONSULT.NL

Klantervaring

'Rijnconsult is in staat om de 
praktische wereld van fruit te 
verbinden met de bestuurlijke 
netwerken. Ze verstaan beide talen 
en brengen -als ervaren gids- de 
samenwerking in het cluster verder 
dan we ooit voor mogelijk hadden 
gehouden.’

Henk de Ronde, wethouder 
Gemeente Buren en co-voorzitter
Fruitpact

Resultaat
Meer begrip en horizontale samenwerking, 
vanuit individueel én collectief belang.

Regionale bekendheid en trots, vaak 
gevolgd door nationale positionering.

Een bijdrage aan regionale economische 
groei, werkgelegenheid, continuïteit en een 
aantrekkelijke leefomgeving.

Aanpak
Rijnconsult helpt (groepen) van organisaties bij het:
• vormgeven en positioneren, waarbij we partijen bij 

elkaar brengen om te komen van idee naar intentie;
• organiseren en laten presteren, waarbij we 

competente werkorganisaties vormen en indien 
wenselijk ook bemensen;

• verbeteren en laten groeien van regionale 
samenwerkingsverbanden; waarbij we evalueren en 
verbeterplannen implementeren.

Wij geven daarbij vorm aan het bestuurlijk fundament 
van directeuren en bestuurders. Wij stimuleren het 
regionale wij-gevoel. Wij realiseren daadwerkelijke 
samenwerking met ondernemers-gedreven initiatieven 
en projecten op thema’s als innovatie, afzet, 
duurzaamheid, ondernemerschap, scholing, etc.

Rijnconsult gelooft in de metafoor van samenwerken 
als ontdekkingstocht, waarbij wij graag onze ervaren 
gidsen beschikbaar stellen.

Klantvraag
‘Verken de kansen voor regionale 
samenwerking en interessante partners.’

‘Help ons om een gezamenlijke visie voor 
deze regio op te stellen, waarin alle 
stakeholders zich herkennen.’

‘Ontwerp een passende werkorganisatie 
die onze regionale samenwerkingsvisie 
kan uitvoeren.’

‘Lever een programmamanager of 
directeur voor een regionaal 
clusterinitiatief en zorg dat onze regio 
beter op de kaart komt.’

‘Leer ons hoe onze mensen beter 
verbindingen tussen organisaties kunnen 
initiëren en begeleiden.’ 

‘Hoe kunnen we de economie en 
leefbaarheid van onze regio vergroten?’
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