
Waarom zijn wij klant van 
Management Instituut Nederland?

M A N A G E M E N T  I N S T I T U U T
N E D E R L A N D



Waarom zijn wij klant van
Management Instituut Nederland?

M A N A G E M E N T  I N S T I T U U T
N E D E R L A N D



Voorwoord

Beste relatie, 

Met gepaste trots bieden wij u dit  “klant-ambassadeur”-boek aan. Het is een boek waarin klanten 
van Management Instituut Nederland optreden als ambassadeurs voor onze organisatie! En laten 
we eerlijk zijn: Het is nog altijd beter dat klanten zèlf vertellen waarom ze voor ons hebben gekozen 
en hoe zij de samenwerking met ons ervaren, dan dat wij dit doen.

Daarom vanaf deze plaats een hartelijk woord van dank aan al onze 
klanten in het algemeen en in het bijzonder aan die klanten, die een 
bijdrage hebben geleverd aan de tot standkoming van dit boek. 

Drs. Frank (L.J.) van Delft MBA
Directeur Management Instituut Nederland B.V.



Profit Organisaties 

Arcadis    Bert Mensink

Arbo Unie   Rob Nijmeijer

DONG Energy   Rob Mossel

Draka     Roland van Laere

Royal Haskoning  Jessica Nevels

Heijmans Vastgoed B.V  Stefan Kozika

Nidera    Peter van de Graaff

Océ    Nanno Abbing

SDR    Hans Smits

Van Gelder KLM  Henk Jan van der Veer

2rent    Jaap van Dongen 
 

Non Profit Organisaties 

Bibliotheek De Liemers  Dick Steenhuizen

Coöperatie Eerste Divisie  Patrick Brand

Hoogheemraadschap  

van Rijnland   Jos Smulders

SVHW    Arjon Verzijl

Stichting De Triangel   Arie Ravesloot

TweeSteden ziekenhuis  Germa Snakkers

Waterschap De Dommel Ruud Viergever

Woningcorporatie Vivare Tonita Garritsen 

Woonstichting St.Joseph Rob Dekker

Met bijdragen van de volgende klanten van Management Instituut Nederland: In december 2005 behaalde Management Instituut Nederland als eerste Nederlandse adviesbureau, 
een octrooi op het digitale dashboard voor onderzoek, genaamd NarrowCoach. Vanaf dat moment 
is er een nòg steviger fundament gelegd onder ons bedrijf omdat we hierdoor in staat waren te advise-
ren vanuit concreet (!) cijfer- en feitenmateriaal. En dat onze klanten de inmiddels bekende drie-traps 
aanpak van onderzoek, advies en implementatie rondom verandertrajecten hebben gewaardeerd,  
blijkt uit de mooie feedback en klantwaardering die we tot op de dag van vandaag mogen ontvangen.      

Daarnaast  prijzen we onszelf gelukkig dat de klanten de te vergeven opdrachten nog altijd oprecht aan ons 
gunnen. Wij werken elke dag met veel passie om dit vertrouwen wat ons wordt geschonken, om te zetten in 
concreet resultaat voor diezelfde klant. Wij zijn immers pas tevreden als we de klantverwachtingen hebben 
overtroffen….!
 
Tenslotte is een woord van dank op zijn plaats voor ons eigen team. Een hechte groep van sympathieke en 
deskundige senior consultants en projectleiders waar nog altijd veel potentie in schuil gaat. Zij zijn 
uiteindelijk samen met onze klanten, de drijvende kracht achter Management Instituut Nederland. 
Veel leesplezier toegewenst bij dit boek van en voor klanten!

Management Instituut Nederland B.V.
Altenaweg 20A, 5145 PC Waalwijk
Telefoon: 0416 – 34 96 50
Internet:  www.managementinstituut.nl



“Met het digitale dashboard “NarrowCoach” kunnen onze klanten nu op zeer eenvoudige wijze aangeven (dus 
zonder lange vragenlijsten) hoe zij de dienstverlening van ARCADIS beoordelen. Dit stelt ons in staat om snel 
en gericht verbeteringen aan te brengen. 

Bert Mensink, Adviseur Marketing & Communicatie

ARCADIS is een internationale onderneming die adviezen, architectonische ontwerpen, ingenieurs- en projectma-
nagementdiensten levert op het gebied van infrastructuur, milieu en gebouwen. ARCADIS heeft meer dan 14.000 
medewerkers wereldwijd met thuismarktposities in Europa, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika.

”
Arcadis



Arbo Unie

“Wij werken vanaf 2004 reeds samen met Management Instituut Nederland op het terrein van onderzoek maar 
met name ook op het terrein van coaching en advies. De concrete aanpak en de wijze van omgang met mij 
als klant spreken me nog altijd enorm aan. Ze doen wat ze zeggen en ze zeggen wat ze doen!
 
Drs. Rob Nijmeijer
Manager landelijke klanten Arbo Unie b.v. ”

Arbo Unie is een volledig zelfstandig en onafhankelijk opererende arbodienst die een totaal pakket aan diensten 
biedt om de gezondheid, de veiligheid en de inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren. Dit unieke Arbo Unie 
concept omvat alles wat uw organisatie nodig heeft om de menselijke motor gezond en fi t te laten draaien. Daarbij 
is ons doel steeds; samen met werkgevers en werknemers het maximale resultaat proberen te bereiken, zodat u 
niet alleen op de korte maar ook op de lange termijn het beste uit uw medewerkers kunt halen. Vitale mensen op 
een vitale werkplek zijn immers de motor van een gezond bedrijf.



”

DONG Energy

“DONG Energy Sales BV werkt sinds begin 2009 samen met Management Instituut Nederland en gebruikt 
NarrowCoach voor haar retentiecampagne. Een campagne welke tot doel had om bestaande contracten te 
verlengen. NarrowCoach werd ingezet om de klant het verlengingsaanbod te presenteren. Daarnaast werd er 
een aantal tevredenheids- en imagovragen gesteld over DONG Energy en haar concurrenten. Hiermee heb-
ben we niet alleen veel contracten snel en effi ciënt weten te verlengen, maar hebben we ook veel waardevolle 
marketinginformatie weten te vergaren. Door deze combinatie werd zowel de klant als het budget van DONG 
Energy minimaal belast. De automatisering en de rapportages van NarrowCoach waren erg overzichtelijk wat 
dit project tot een groot succes heeft gemaakt.

Rob Mossel, Commercieel Directeur 

DONG Energy is een Scandinavisch energiebedrijf met wereldwijd meer dan 1,5 miljoen klanten, waarvan 150.000 
in Nederland. Zij heeft ruim 50 jaar ervaring op de internationale energiemarkt. In Nederland is DONG Energy 
leverancier van gas en stroom voor particulieren, bedrijven en instellingen in Nederland. Door onze lokale werk-
wijze zijn wij erg betrokken bij onze klanten. Maar men kan natuurlijk ook rekenen op een internationaal netwerk 
met maximale ondersteuning. Klanten kunnen 24 uur per dag rekenen op onze expertise. Want we doen meer 
dan alleen het leveren van energie. We helpen klanten het energieverbruik in de hand te houden. Omdat we ons 
betrokken voelen bij het milieu, maar ook bij de portemonnee van de klant.



Draka

Draka werkt sinds het begin van 2007 samen met Management Instituut Nederland en gebruikt NarrowCoach 
naar volle tevredenheid. Inmiddels zijn we enkele honderden enquêtes verder en met een respons percentage 
dat oploopt tot ruim boven de 80% voldoet dit stuk gereedschap ruimschoots aan onze verwachtingen. Draka 
zet dit waardevolle stukje gereedschap op twee verschillende manieren in. Natuurlijk op de standaard manier 
waarbij we elk jaar de klanttevredenheid over de hele linie peilen, elke klant wordt daarbij aangeschreven. 
Maar daarnaast zetten we NarrowCoach ook in een afgeslankte vorm in om op zeer frequente basis de lever-
betrouwbaarheid van ons onderdeel bij onze ‘key’-klanten te peilen. Deze enquête kost de klant nog geen 5 
minuten maar wordt als zeer waardevol ervaren door zowel de betrokken klant als ons bedrijfsonderdeel. Het 
stoplicht (Traffi c Light) is inmiddels een bekend fenomeen in onze interne management rapportage. 
 

Roland van Laere, Supply Chain Manager Business Unit Optical Fiber ”Draka Communications is een internationaal opererend bedrijf dat diverse productie vestigingen heeft over de 
hele wereld. De business unit Optical Fiber levert haar producten over de hele wereld van Europa tot Afrika en 
van Amerika tot Azië. Haar belangrijkste productie units staan in Europa en de United States of America. Op het 
gebied van optische vezels is Draka een marktleider op wereldniveau.

“



Royal Haskoning

Wereldwijd evalueren we succesvol (!) onze projecten in samenwerking met het onderzoeksinstrument van 
Management Instituut Nederland, NarrowCoach. Hiermee genereren wij snel verbeterpunten die eenvoudig 
kunnen worden opgepakt en teruggekoppeld naar de klant. Gezien de eenvoud en resultaatgerichtheid van 
het instrument hebben wij de NarrowCoach inmiddels voor meer dan tien verschillende onderzoeks-
opdrachten ingezet. 

 

Jessica Nevels
Marketing Consultant 

Royal Haskoning is het oudste adviesbureau in Nederland opgericht in 1881 en biedt werkgelegenheid aan 4300 
medewerkers in 68 kantoren in 24 verschillende landen. Royal Haskoning is een internationaal opererend 
en multidisciplinair bureau. Door kwaliteiten en capaciteiten te bundelen, kan de klant een breed dienstenpakket 
en geïntegreerde oplossingen verwachten. Continu zoekend naar een balans tussen de belangen van opdracht-
gevers, medewerkers, omgeving en aandeelhouders, erkent het bureau haar maatschappelijke verantwoordelijk-
heid. 

”“



Heijmans Vastgoed B.V.

“ ”
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming, actief in de sectoren Vastgoed en Woningbouw, Utiliteitsbouw 
en Techniek en Infra. Buiten Nederland is Heijmans actief in België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Eind 
2008 telde Heijmans 10.987 medewerkers die samen opbrengsten realiseerden van circa € 3,6 miljard.

Management Instituut Nederland heeft mij (Heijmans Vastgoed) op een professionele wijze ondersteund 
bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek naar de bestaande vakantieregeling. Sleutelwoorden die 
aangeven hoe ik de samenwerking heb ervaren zijn; empatisch, betrokken, betrouwbaar en snel. 
 

Stefan Kozica, HR Manager



Nidera

“ ”
Management Instituut Nederland gave us the tools to help reshape our HR policies and played an important role 
in creating a stimulating and rewarding work environment, helping us improve overall performance.

Peter van de Graaff, Director Human Resources 

Nidera Handelscompagnie B.V. located in Rotterdam, is the international trading and shipping group of Nidera with 
offi ces in the US, Europe and Asia. The group trades grains, oilseeds, vegetable oils, oilseed meals, and ocean 
freight. In addition, the group has recently become active in the bio-energy and green power markets. Nidera 
supplies feedstock, trades bio diesel and bio ethanol and supplies biomass to power producers.



Océ

Océ-Nederland werkt sinds 2007 nauw samen met Management Instituut Nederland en gebruikt Narrow-
Coach voor haar klant tevredenheid onderzoeken. In 2009 startte Océ ook een klantbehoeftenonderzoek met 
behulp van NarrowCoach. En tevreden zijn we! 

NarrowCoach is een prachtig instrument waarmee je duidelijke overzichten kunt reproduceren, die eigenlijk 
automatisch tot stand komen. Je kunt de diepte in en tot op  klant-, accountmanager- of BU-niveau vergelij-
kingen maken. De verbeterpunten rollen er praktisch vanzelf uit. De prijs-kwaliteitverhouding is optimaal. 
Ja, wij zijn blij met deze keuze.

Nanno Abbing, Kwaliteitsmanager”Océ is een van ‘s werelds grootste leveranciers op het gebied van document management en printen voor 
professionals. Het brede aanbod van Océ omvat kantoorsystemen voor printen en kopiëren, snelle digitale 
productieprinters en grootformaat printsystemen voor zowel technische documentatie als display graphics in kleur. 
Daarnaast biedt de onderneming haar klanten innovatieve diensten op het gebied van consultancy, uitbesteding 
en fi nanciering. Océ-Nederland B.V. verzorgt in en vanuit ‘s-Hertogenbosch met bijna 1500 medewerkers de 
marketing, verkoop en support van de Océ producten en diensten in Nederland.

“



SDR

“ ”
Wij hebben in 2009 voor het eerst een medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd met het onderzoeks-
instrument NarrowCoach van Management Instituut Nederland. Dit eerste onderzoek is bijzonder goed 
verlopen en de begeleiding en deskundigheid van Management Instituut Nederland waren erg goed. 
De samenwerking was heel plezierig, wij zullen deze dan ook zeker voortzetten.

Hans Smits, Adjunct-directeur

SDR Elektrotechniek b.v. verzorgt alle voorkomende elektrotechnische sterk- en zwakstroom en beveiligings-
installaties.Wij doen dit al meer dan 100 jaar in veel soorten gebouwen in heel Nederland. Voor meer informa-
tie verwijzen wij graag naar onze website www.sdr.nl maar staan u uiteraard ook met zeer veel plezier persoonlijk 
te woord. 



Van Gelder KLM

“
”

In het jaar 2008 hebben wij als Van Gelder voor het eerst in onze historie een medewerkertevredenheids-
onderzoek gedaan onder het personeel. Na het aftasten van de markt zijn we terecht gekomen bij 
Management Instituut Nederland. Het eerste bezoek zorgde direct voor de welbekende match. Met name de 
aspecten eenvoud, directheid en uiteindelijk ook de fl exibiliteit zijn van doorslaggevende betekenis geweest 
om met hen in zee te gaan. 

Het onderzoek is goed verlopen en medewerkers zijn zeer nieuwsgierig naar het vervolg. Het nastreven 
van een langdurige relatie is iets wat wij als Van Gelder altijd nastreven en dit zijn we ook voornemens met 
Management Instituut te gaan doen. Voorwaarde blijft te allen tijde de handhaving van de kwaliteit. Laat dat 
nu juist hetgeen zijn waarin Frank van Delft zich onderscheidt.

Drs. H.J. van der Veer, directeur Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken B.V.

Van Gelder is een middelgroot bedrijf dat zich richt zich op het initiëren, ontwerpen, realiseren en beheren van 
infrastructurele projecten. We voeren grond-, weg- en waterbouwprojecten uit en kabel-, leiding- en montagewerken. 
Daarnaast behoren projecten onder en langs het spoor en de aanleg van data- en communicatienetwerken tot 
onze kwaliteiten. Een unieke mix van kennis en ervaring!



2rent

Management Instituut Nederland helpt ons perfect bij het continue proces van kwaliteitsverbetering, met als 
doel een hoger niveau van dienstverlening naar onze klanten.

Jaap van Dongen, Marketing & Sales Manager ”
Op het gebied van mensen, materieel en methodes is 2rent een van de meest veelzijdige ‘allround’ spelers op 
de verhuurmarkt. Stroom, licht, lucht, warmte, mobiele kantoren, hijsmaterieel, transportmiddelen, elektrische, 
mechanische en hydraulische gereedschappen, lasapparatuur, maar ook meetapparatuur en communicatie-
middelen worden op verhuurbasis geleverd. 2rent heeft 26 vestigingen in Nederland, België en Frankrijk en telt 
rond de 500 medewerkers.

“



“ ”
Bibliotheek De Liemers

Management Instituut Nederland biedt ons uitstekende tools  om voortdurend bij onze klanten en mede-
werkers  te checken of wij onze missie ook waarmaken. 

Dick Steenhuizen, Directeur

Bibliotheek De Liemers functioneert in het publieke domein en wil een bijdrage leveren aan een  goed geïnfor-
meerde, democratische Liemerse samenleving en waarvoor haar burgers ook verantwoordelijkheid kunnen 
nemen. 

Bibliotheek De Liemers, daar word je wijzer van!



”“
De Coöperatie Eerste Divisie behartigt de belangen van haar leden, de 20 Betaald Voetbal clubs uitkomende in 
de Eerste Divisie Betaald Voetbal (Jupiler League). De Jupiler League is de op één na hoogste betaald voetbal-
competitie van Nederland, waar spanning, strijd en spektakel de boventoon voert. 

Coöperatie Eerste Divisie

De Coöperatie Eerste Divisie (CED) heeft het Management Instituut Nederland gevraagd om voor al haar 
leden, de 20 betaald voetbal organisaties (BVO’s) in de Jupiler League, het gedrag van sponsors en de 
betrokkenheid van fans structureel in kaart te brengen. NarrowCoach is daartoe de monitoring tool om de 
effectiviteit van marktbewerking en de commerciële pro-activiteit van de clubs uit de Jupiler League 
systematisch te bevorderen. Het proces, het resultaat en de samenwerking zijn dermate goed bevallen dat 
we een en ander zeker willen voortzetten.

Patrick Brand, Directeur Coöperatie Eerste Divisie



Hoogheemraadschap 
van Rijnland

Voor het Hoogheemraadschap van Rijnland betekent NarrowCoach dat klanten & partners ons de waarheid 
kunnen vertellen. Die waarheid is soms hard maar altijd leerzaam. Zeker als we dat gezamenlijk met andere 
waterschappen doen zodat we van elkaar kunnen leren!

Jos Smulders, Programmamanager e-Overheid ”
Het Hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor schoon water en droge voeten. Het werkgebied van Rijnland 
strekt zich uit van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda en is 1100 km2 groot. Er wonen, werken, 
reizen en recreëren ruim 1,3 miljoen mensen. In deze streek liggen ongeveer tweehonderd polders, plassen, 
rivieren en vaarten.

“



“
SVHW

SVHW werkt sinds 2007 samen met Management Instituut Nederland en voert met behulp van NarrowCoach 
een permanent onderzoek uit naar de tevredenheid van de “klanten” van SVHW en de kwaliteit van de 
dienstverlening. De resultaten worden benut om de dienstverlening te optimaliseren. Inmiddels kunnen de re-
sultaten ook vergeleken worden met de resultaten van vergelijkbare organisaties via een benchmark-
module. Een belangrijk argument om met Management Instituut Nederland in zee te gaan was en is de 
eenvoudige manier, waarmee de onderzoeksresultaten snel, goed en overzichtelijk getoond kunnen wor-
den. En SVHW doet ook daadwerkelijk iets met de resultaten. Zo bleek dat klanten niet altijd even 
gemakkelijk informatie op de website van SVHW konden vinden, door de veelheid aan producten. Hierin 
wordt binnenkort voorzien door de website uit te breiden met een module voor web selfservice. 

A.J. Verzijl, adjunct directeur

Het SVHW is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten uit Zuid-Holland (Alblasserdam, Albrandswaard, 
Barendrecht, Bernisse, Bergambacht, Binnenmaas, Boskoop, Brielle, Cromstrijen, Dirksland, Goedereede, Ko-
rendijk, Nederlek, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Ouderkerk, Rozenburg, Schoonhoven, Strijen, Vlist 
en Zevenhuizen-Moerkapelle), waterschap Hollandse Delta en de RAD Hoeksche Waard. Het SVHW is een 
zelfstandige overheidsorganisatie (een zg. gemeenschappelijke regeling) en voert als centraal belastingkantoor 
specifi eke werkzaamheden uit.



“ ”
Stichting De Triangel
voor Muziek, Dans en Theateronderwijs

Management Instituut voerde klant- en medewerkeronderzoek voor ons uit. De samenwerking was uitstekend 
door goede informatie en communicatie, snel en adequaat handelen en door de vriendelijke manier van 
omgang.

A.M. Ravesloot. Directeur/bestuurder 

Stichting De Triangel voor Muziek-, Dans- en Theateronderwijs voor de gemeente Berkelland, verzorgt muziek-, 
dans en theaterlessen voor alle inwoners van gemeente Berkelland. Daarnaast herbergt  De Triangel het coördi-
natiepunt ‘KunstWijs” voor het basisonderwijs van Berkelland en bedient daarbij alle basisscholen met cultureel 
kunstzinnige projecten. Ook werkt De Triangel samen met Het Assink Lyceum te Neede waarbij deze vestiging 
zich wil profi leren op het gebied van kunst en cultuur.



TweeSteden ziekenhuis

De samenwerking met het Management Instituut was heel klantgericht. Een professionele werkhouding 
gecombineerd met betrokken en vriendelijke medewerkers maakte het heel plezierig om samen te werken. 
En: De resultaten van de enquête zet afdelingen in beweging!

Germa Snakkers, Bureau Innovatie en Advies ”
Het TweeSteden ziekenhuis is een regionaal georiënteerd ziekenhuis dat zorg biedt aan ruim 200.000 inwoners 
van Tilburg en omgeving. Het ziekenhuis beschikt over zo’n vijfhonderd bedden en geeft zorg in de vestigingen 
Tilburg en Waalwijk. Er is ook een buitenpolikliniek in Oisterwijk. De medewerkers zetten zich dagelijks zorgzaam 
en professioneel in. ‘Zorgzaam’ omdat zij met oprechte betrokkenheid bij patiënten en collega’s te werk gaan. 
Dat uit zich onder meer in respectvolle bejegening. ‘Professioneel’ staat voor een verantwoorde en deskundige 
beroepsuitoefening.

“



“ ”
Waterschap De Dommel

Met NarrowCoach is het mogelijk om op eenvoudige wijze snel inzicht te krijgen in opvattingen en meningen 
van zowel klanten als eigen organisatie.

Frank van Delft heb ik leren kennen als een enthousiaste en kundige directeur van Management Instituut 
Nederland. Hij is in staat om met de opdrachtgever mee te denken en in sommige gevallen ook zelf als interim 
manager op te treden. 

Drs. R.E. Viergever, Secretaris-Directeur

Waterschap De Dommel is dé waterpartner in Midden-Brabant. Samen met anderen wordt gewerkt aan droge 
voeten, voldoende en schoon water. Er wordt actief bijgedragen aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke 
en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede 
condities voor ondernemers. “Voor onze medewerkers zijn we een inspirerende organisatie met veel ruimte voor 
ontwikkeling en ondernemerszin en fl exibiliteit”.



“ ”
Woningcorporatie Vivare

Wij werken al sinds de start van Management Instituut Nederland met ze samen. Ze hebben inmiddels al 
onze vijf vestigingen met hun missie, visie en strategie-programma’s daadwerkelijk naar een hoger niveau 
getild.

drs. T.J. Garritsen MBA, Directeur Interne Organisatie

Vivare is een ondernemende woningcorporatie met hart voor haar omgeving. “Onze core business is het 
verhuren, verkopen, beheren en onderhouden van huurwoningen. Ook bouwen we nieuwe woningen, zowel huur 
als koop. Ons motto is ‘niet praten maar doen’. Onze ruim 300 medewerkers werken aan schone, hele en veilige 
wijken in Arnhem en omliggende gemeenten. Of het nu om de huurder of een groot herstructureringsproject gaat, 
we kiezen voor een aanpak die past bij die situatie. We werken samen met partners die dezelfde drijfveren heb-
ben als wij”.



Samenwerking met Management Instituut Nederland levert altijd meer op, daar de ondersteuning verder 
gaat dan de opdracht alleen. Het meedenken en inleven in de organisatie geeft die extra meerwaarde. 
 
De werkwijze van Management Instituut Nederland is tevens laagdrempelig, confronterend en tegelijkertijd 
leerzaam voor iedere deelnemer aan de managementtraining. Legt de vinger ook op de ‘zere plek ‘ in ons 
(individueel) team functioneren. Die helderheid levert voor ons een sterker team op. 
 

Rob Dekker, Directeur-Bestuurder ”Woonstichting St. Joseph is een middelgrote corporatie in Noord-Brabant en is als maatschappelijk ondernemer 
een professionele leverancier van kwalitatief goed, betaalbaar en passend wonen in een prettige woonomgeving. 
Woonstichting St. Joseph is er voor iedereen in de regio en primair voor de minder kansrijken op de woningmarkt. 
Daarbij wordt gestreefd naar het verlenen, organiseren en/of faciliteren van een goede en passende dienstver-
lening, met specifi eke aandacht voor welzijn en zorg. Om dit te realiseren wordt actief samengewerkt met haar 
belanghouders.

“
Woonstichting St.Joseph



Bedrijfspresentatie Management Instituut Nederland
 
Management Instituut Nederland is een innovatieve organisatie die zich 
bezighoudt met het begeleiden van medewerkers, klanten en organisa-
ties in veranderprocessen op het terrein van HR en/of  Marketing. Hiertoe 
is de organisatie opgedeeld in drie pijlers; Onderzoek, Advies en Implementatie.  

Management Instituut Nederland is trots om zich een Full-Service Bureau 
te kunnen noemen. Immers na het stellen van een juiste diagnose via 
Onderzoek is een medewerker, klant of organisatie nog niet altijd volledig geholpen. Advies is dan vaak een 
belangrijke toegevoegde waarde. Bovendien is Management Instituut Nederland ook in staat om het uitge-
brachte advies daadwerkelijk in de organisatie te implementeren. “Practice what you preach” noemen wij dat.   

Management Instituut Nederland werkt voor vele profit (o.a. Arcadis, Royal Haskoning, Draka etc.) alswel 
voor (non)-profit instellingen (o.a. ziekenhuizen, woningcorporaties, waterschappen, gemeenten, ministeries 
etc.). Daarnaast is Management Instituut Nederland het eerste en tot nog toe enige bureau in Nederland dat 
volledig in eigen beheer een digitaal dashboard voor onderzoek (NarrowCoach) heeft weten te ontwikkelen 
waarop patent is verleend door het Nederlands Octrooi Centrum. 
 

Op het gebied van Change Management worden werkzaamheden verricht aan de Business School Neder-
land en aan de Business School Rotterdam.

Tenslotte: Management Instituut Nederland scoort op klanttevredenheid en -loyaliteit een 8,3 en heeft bijzon-
dere expertise als het gaat om onderzoek- en veranderprocessen op het speelveld van HR & Marketing. 

Zie ook:
www.managementinstituut.nl
www.aanbestedingsindex.nl
www.narrowcoach.com 
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Een herinnering die blijft!

Villa Pardoes is een vakantieverblijf voor gezinnen met een kind in de 
leeftijd van 4 t/m 12 jaar met een ernstige, mogelijk levensbedreigende 

ziekte. Feit is dat het altijd om ingrijpende ziekteprocessen gaat die 
het totale gezinsleven zwaar onder druk kunnen zetten. Daarom bie-
den wij jaarlijks zo’n 400 kinderen uit Nederland en Vlaanderen samen 
met hun familie gratis een fantastische week vakantie aan, waarbij de 

ziekte even op de achtergrond komt. Kijk voor meer informatie op 
onze website www.villapardoes.nl. 

”De directeur van het Management Instituut Nederland, Frank van Delft, 
heeft Villa Pardoes ook in zijn hart gesloten. Hij is al jarenlang actief als vrijwilliger en sponsorambas-
sadeur / adviseur van de Villa. Samen met hem wordt thans bekeken of de Narrow Coach kan 
worden ingezet om het sponsornetwerk van Villa Pardoes verder te optimaliseren.” 
Peter Persoon, Algemeen Directeur Villa Pardoes

Wilt u net zoals Frank van Delft ook iets voor Villa Pardoes betekenen en bijvoorbeeld in het kader 
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) sponsor worden van Villa Pardoes, dan kunt 
u rechtstreeks contact opnemen met de Algemeen Directeur van Villa Pardoes, de heer Peter 
Persoon op telefoonnummer 0416 - 387 222.


	voorkantklantbrochure MIN_lowres.pdf
	binnenwerk klantbrochure MIN.pdf
	achterkantklantbrochure MIN_lowres.pdf

