
SAMENWERKINGSVERBANDEN 
IN DE ZORG

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
Vraagstukken in de zorg worden 
te complex om alleen op te 
lossen. 80% van deze 
vraagstukken is organisatie-
overschrijdend:
• Veranderingen in 

AWBZ,WMO, 
zorgverzekeringswet

• Regionale zorgaanbod
• Decentralisatie Jeugdzorg
• Zorgketens

Wij werken vanuit de gedachte 
dat het vormen van succesvolle  
samenwerkingsverbanden 
cruciaal is voor het oplossen van 
deze vraagstukken. Deze 
vraagstukken bekijken wij vanuit 
onze expertise in de zorg, met 
gemeentes en met 
woningcorporaties.

Voor wie

Wij zijn werkzaam zowel in de 
care als cure. Met 
zorginstellingen die initiatief 
willen nemen in 
samenwerkingsverbanden. 
En voor bredere 
samenwerkingsverbanden van  
zorgaanbieders, gemeenten, 
zorgverzekeraars en 
woningcorporaties.

Onze klanten
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Resultaat

- Een samenwerkingsverband op basis van:
- vertrouwen;
- een gezamenlijk doel;
- een gedeelde visie;
- open communicatie;
- respect en erkenning voor elke partner;
- gericht op een duurzame relatie.

- Kostenbesparing.
- Kwaliteitsverbetering.
- Patiënt- en cliëntgericht werken in de keten.
- Makkelijker kunnen spelen op politieke 

veranderingen.
- Beter benutten van kerncompetentie van de 

eigen organisatie.
- Een totaal zorgpakket voor regio’s.

Aanpak

1. Doorgronden van de context: waarom wil ik 
samenwerken, in welke ketens/clusters zit ik, wat wil 
ik verbeteren? Daarna pas kijken naar het hoe en wat.

2. Domein afbakenen: welk vraagstuk wordt opgepakt 
en welke partner(s) zijn daarbij nodig?

3. Droom ontwikkelen: met alle partners een 
gezamenlijke droom en basis voor samenwerking 
creëren. 

4. Doelen stellen.
5. Dilemma’s delen:  open uitwisseling in het netwerk.
6. Doen.
7. Doorzetten.

Plannen zijn belangrijk, tegelijk is samenwerking vooral 
ook een organisch proces. Het gaat om oog voor 
samenhang en  een attitude van elkaar helpen. En om 
gevoel voor timing, ritme en volgtijdelijkheid. Rijnconsult 
biedt ervaren gidsen om samenwerking succesvol vorm 
te geven en tot resultaat te komen. 

Klantvraag

Help ons bij het vormgeven  van een 
samenwerkingsverband om de 
decentralisatie in de zorg aan te kunnen.

Help onze organisatie wendbaarder te 
worden door de inzet van netwerk- en 
regionale samenwerkingsverbanden.

Help ons bij het intensiveren van 
ketensamenwerking om patiëntgerichte 
zorg te ontwikkelen. 

Help ons bij het vormgeven van netwerk-
of regionale samenwerking om  een totaal 
zorgpakket in onze regio te behouden.

Help ons bij het verbeteren van 
samenwerkingsverbanden om zorg
duurzamer te maken.

SAMENWERKINGSVERBANDEN 
IN DE ZORG

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN DE ZORG

Klantervaring

“Rijnconsult zoekt aansluiting 
op de context van de 
organisatie. Daar zijn wij erg blij 
mee. Rijnconsult is geen 
organisatie die één product 
verkoopt.”
- Jopie Nooren, voormalig bestuurder 
van Lunet zorg -

“Kenmerken als menselijkheid 
en echtheid waren duidelijk in 
het traject zichtbaar.”
- Simone Mons, manager bij 
Stichting CJG Rijnmond-

“Ik ken Rijnconsult als een ‘to
the point en adequaat’ 
adviesbureau.”
-Peter Höppener, voorzitter Raad 
van Bestuur, Sint Maartens Kliniek-


