Operational excellence
in productie en
logistiek

U wilt

 Ontwikkeling van strategie en deze
doorvertalen naar een dashboard met
prestatie-indicatoren en management
informatie.
 Cijfermatig inzicht en grip op uw
logistieke en/of productie kosten.
 Verhoging van uw servicegraad.
 Efficiëntie en productiviteitsverbetering.
 Snel en efficiënt inspelen op hevige
vraag fluctuaties.

NEEM VANDAAG NOG CONTACT MET MIJ OP:

 Verlaging van voorraadkosten en
vereenvoudiging van bestelprocedures.
 Professionalisering van uw organisatie.
 Eén taal spreken in uw organisatie.
 Afdelingen fuseren of reorganiseren.
 Investeren in nieuwe ICT systemen.
 Benchmarken van uw organisatie,
product of dienstverlening.
 Integreren met uw leveranciers en
klanten.

Rudy Muller
Managing Partner

 Et cetera.

Vrouwenhof 18
4635 AD Huijbergen
Noord-Brabant
Nederland

Wij hebben 25+ jaren ervaring in de
industrie en logistiek.
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Mobiel: 06-51751514
info@rm-c.nl
www.rm-c.nl

Organisatie advies & Interim
management voor ZZP tarieven

Management consulting
 Strategische planning
 Operationele planning
 Supply Chain Management
 Business Process Management
 R PA S a d v i e s

Professionele diensten
 Interim management
 Project management
 Ve r a n d e r m a n a g e m e n t
 Recovery management
 ICT advies
 Benchmarking
 R PA S t r a i n i n g e n d i e n s t e n

Wat hebben wij gedaan ?
 Desinvestering van een
productlijn naar nieuwe
eigenaar.
 Omzetten van R&D naar
productie organisatie van
een bio technologie
bedrijf.

RMC, opgericht in 2002, heeft een netwerk van specialisten afkomstig
uit het bedrijfsleven met vele jaren ervaring op het gebied van participatie
management, het initiëren en leiden van veranderingsprocessen, het leiden van
optimalisatie en recovery processen alsmede industriële en logistieke automatisering.

 Benchmarken van product
en organisatie voor een
Europese opstart.

Uitgebreide industriële en logistieke advies diensten
Voordat u met een adviesbureau in
zee gaat, wilt u weten wie u in huis
haalt. De eerste kennismaking met
RMC is kosteloos en geheel
vrijblijvend. Tijdens het intakegesprek gaan we
grondig in op de
problematiek binnen
uw organisatie, en de
rol die wij kunnen
bieden bij
verbeteringen.
PROJECTPLAN
Na het intakegesprek schrijven wij
een projectplan, waarin de
voorgestelde aanpak en planning
wordt besproken. U kunt dan
beoordelen of de situatie goed is
vastgelegd, en of de voorgestelde
aanpak u aanspreekt.

Daarnaast ontvangt u een offerte,
waarin de kosten en voorwaarden
zijn vastgelegd. Het traject tot dan
toe is kosteloos en vrijblijvend.
Direct na de start
van het project
wordt een
projectorganisatie
geformeerd, veelal
in de vorm van een
werkgroep.
Dit garandeert
draagvlak en betrokkenheid
binnen uw organisatie en
resulteert daarnaast in praktisch
uitvoerbare oplossingen.
Onze werkwijze kenmerkt zich
door een combinatie van grondig
analyseren gevolgd door directe
actie, verbetering en nazorg.

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
RMC focust zich op proces, project,
verandermanagement en de hieraan
gerelateerde systemen. Wij zijn
gespecialiseerd in bedrijven in de
industrie, logistiek, non-profit en
locale, regionale en centrale
overheid.
Procesmanagement is niet meer weg
te denken uit het hedendaagse
bedrijfsleven. Het stelt u in staat uw
concurrentiekracht te
verbeteren door niet
alleen efficiënter, maar
tegelijkertijd ook
effectiever uw
producten en/of
diensten aan uw
klanten te verkopen door middel
van het gericht sturen op
bedrijfsprocessen.

RMC helpt u bij het in kaart brengen,
inrichten, implementeren, toetsen en
verbeteren van uw edrijfsprocessen.
Ook helpen wij u meetindicatoren te
definiëren waardoor u de voortgang
van de processen in uw bedrijf kunt
bewaken en verbeteren. Wij vinden
de juiste antwoorden op uw
vraagstukken en zorgen voor de
uiteindelijk feitelijke doorvoering
van succesvolle
verandering binnen
uw onderneming.

 Reorganisatie en reductie
van kosten van een
logistieke dienstverlener.
 Ontwikkelen van een
marketing & sales plan
voor een leverancier van
ICT diensten.
 Professionaliseren van
een Non-Profit organisatie
ter voorbereiding voor een
fusie.
 Diverse andere
opdrachten en .....
 Uw project .....of uw
Interim Management
opdracht.

