
NETWERK ORGANISEREN
IN HET ONDERWIJS

Rijnconsult 
helpt organisaties succesvol 
veranderen. Met een gedreven 
team professionals werken wij 
continu aan het verbeteren van 
mensen en processen. 
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 ons op +31 (0) 30 298 42 50
Of mail naar 
secretariaat@rijnconsult.nl

Onze visie
Onderwijs, bedrijven én 
overheden hebben elkaar meer 
dan ooit nodig om goed onderwijs 
te kunnen bieden. De 
arbeidsmarkt schreeuwt om 
kwalitatief goed personeel. Wij 
geloven in een intensievere 
dialoog tussen onderwijs, 
overheid en bedrijven om de win-
win scherp te krijgen.  
Maar ook binnen de 
onderwijsketen is deze dialoog  
van belang om een optimale 
doorstroom te realiseren.

Kortom, hoe bouw je waardevolle 
netwerken met je stakeholders.  

Voor wie
Wij zijn werkzaam voor 
instellingen in het PO, VO, MBO, 
HBO en WO.

We starten met een strategische 
dialoog tussen de 
netwerkpartners over de 
argumenten voor samenwerking 
en het gezamenlijke lonkend 
perspectief, de ‘finishfoto’. 
De implementatie wordt 
vervolgens professioneel 
opgezet en gevolgd.

Onze bijdrage: het creëren van 
draagvlak bij de netwerk-
partners en inzicht geven in 
elkaars toegevoegde waarde.
Implementatiekracht door het 
leveren van 
programmamanagement.

Enkele van onze klanten:

Foodport Academy 

http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2013-05-22/440659/jongeren-kunnen-aan-slag-voedselindustrie
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2013-05-22/440659/jongeren-kunnen-aan-slag-voedselindustrie
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=5S7rvgzsbhBtbM&tbnid=r4V-BD6aglVsTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wimluijten.nl/referenties/&ei=q7TmUq2wOZDI0AXU3YHgCA&bvm=bv.59930103,d.d2k&psig=AFQjCNGTh5JnQHbBMD_ScC0z77jmsBkbNQ&ust=1390937641021449
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=5S7rvgzsbhBtbM&tbnid=r4V-BD6aglVsTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wimluijten.nl/referenties/&ei=q7TmUq2wOZDI0AXU3YHgCA&bvm=bv.59930103,d.d2k&psig=AFQjCNGTh5JnQHbBMD_ScC0z77jmsBkbNQ&ust=1390937641021449


Klantervaring

Rijnconsult is voor ons de drijvende  
kracht achter ons netwerk. 
Jeroen van Drie, directeur Edudelta 
Onderwijsgroep

We begrijpen nu nog beter wat  de  
sector vraagt en bieden nu het 
échte werk.
Joost de Jongh, directeur 
Markiezaat College

Resultaat

Een nieuw gezamenlijk en landelijk opleidings- en 
cursusaanbod.

Een competentiescan voor werknemers om gericht 
opleiding te bieden.

Vakspecialisten en bedrijven zijn onderdeel van het 
onderwijsproces.

Groei van de instroom van nieuwe leerlingen.

Creatie van een gezamenlijke contextrijke 
leeromgeving.

Aanbod van een rijker curriculum.

Interventies

RESET: Terug naar de basis: wat bindt ons als 
netwerkpartners en waar willen we heen?
We brengen het gezamenlijke doel in kaart met een 
scherpe ‘finishfoto’.

RESET:  Wat hebben we elkaar te bieden?
Welke partner heeft welke talenten in huis en hoe kunnen 
anderen die benutten?
Via “matchmaking”  worden elkaars talenten duurzaam
ingezet, zowel die van bedrijven als van die van 
onderwijsinstellingen.

RESET: Leg onderwijsprogramma’s eens naast elkaar en 
stel de innovatievraag!
Versnippering wordt opgeheven, kennis gebundeld, 
hiaten gevuld en innovaties ingebouwd. 

Klantvraag

Binnen onze sector is een nijpend tekort
aan voldoende gekwalificeerd personeel.

De instroom van nieuwe leerlingen in het 
onderwijs voor de technieksector neemt
af.

Het imago van werken in  onze sector 
moet beter.

De aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
moet verbeteren.

We willen het onderwijsaanbod
verbeteren en innoveren.
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