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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. 

Te verwachten resultaten
Wij creëren waarde voor onze klanten.  
Voorbeelden zijn:
• Meer grip op de groei van de onderneming 

door het managementteam.
• Effectieve samenwerking en meer vertrouwen 

in de supply chain.
• Klanttevredenheid: + 15%
• Doorlooptijden: gemiddeld 5 weken naar 2 

weken (vb.)
• Kortere wachttijden
• Efficiency: + 25%
• Aantoonbaar betere kwaliteit (1 keer goed)
• Zicht op het innovatie vermogen van de 

organisatie.
• Effectieve, bekwame en bevlogen 

leidinggevenden en professionals
• Een heldere strategie met oog voor 

klantwaarde creatie en innovatie.

Met Rijnconsult
Rijnconsult is meer dan 35 jaar een ervaren 
adviesbedrijf op de Nederlandse markt. Sinds 
1998 ook op de West-Europese markt. 
Gedreven en bedreven in het helpen creëren 
van duurzaam succesvolle organisaties. Het 
maakt ons niet uit in welke ontwikkelingsfase 
een organisatie verkeerd, we blijken in alle 
gevallen effectief van dienst te zijn.

We  voorzien dat industriële ondernemingen 
de komende jaren veel ontwikkelingen gaan 
doormaken. Voorbeelden zijn:
- Internationale ketens en netwerken
- Doorbraken in technologie (materiaal, 

productie technieken, ICT, etc.)
- Eisen aan de wendbaarheid en kwaliteit van 

de organisatie (zowel de harde als de 
hardnekkige kant)

- Verbeteren en vernieuwen in een ‘open 
source’ en ‘open innovatie’ context

De klant mag van ons verwachten dat we 
hoogwaardige en state-of-the-art  producten 
en diensten leveren.

Klantvraag
Hoe worden wij een Smart Industrial 
Enterprise?

Ondersteun ons bij het ontwerp en de 
ontwikkeling van de supply chain waarbij wij 
ons concentreren op onze kerncompetenties 

Onze  klanten en/of samenwerkingspartners  
vragen ons  meer Lean te worden. Hoe 
kunnen wij dat het beste aanpakken?

We weten dat we mee willen in Open 
Innovatie, maar hoe doe je dat op een 
pragmatische wijze? 

We willen een organisatie cultuur gericht op 
continu verbeteren . Daarbij is wat ons 
betreft de hele organisatie betrokken. Hoe 
stimuleren en ondersteunen we zo’n 
organisatie cultuur?

Vertel ons wat de laatste ontwikkelingen in 
de industriële sector zijn.
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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

Visie

De Smart Industry visie stelt dat het noodzakelijk is 
dat ondernemingen gebruik kunnen maken van de 
nieuwste technologieën, data en dat zij kunnen 
inspelen op nieuwe en veeleisende klantvragen in een 
steeds internationaler speelveld.
Dit vraagt om flexibiliteit, wendbaarheid, beheersbare 
kosten, bekwame mensen en het organiseren van 
vertrouwen (en nog veel meer). Niet veel organisaties 
beschikken over de tijd en de middelen om de hier 
bedoelde ontwikkelingen te kunnen realiseren. 
Rijnconsult heeft meer dan 35 jaar ervaring als 
betrouwbaar expert. De waardering door onze klanten 
is 8.8

Voor wie

In de industrie zijn wij werkzaam in de volle 
breedte van de sector: maak- en proces 
industrie, klein/groot, nationaal/ internationaal, 
veel ervaring/onervaren op het gebied van 
ketens en netwerken en de toeleverende 
experts.

We werken op alle niveaus in de organisatie. We 
voelen ons kind aan huis bij de meeste 
expertises en speciale functies.
Voor internationale klanten werken we nauw 
samen met collega-bureaus in heel Europa 
(ACE).
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Interventies Resultaat


