
we are rvdb consultancy
we shape the future of work 

one size does not fit all
we believe in

custom-made solutions 

our hr business 
consultants are:

we add value to every step 
of the hr life cycle

we’ve worked with 
ambitious clients 

 your organisations’
DNA is key

   

 

 
 

 

  
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

strategic workforce planning

leadership development

and this is what you need to know about us...

talentmanagement

learning & development

    
      we strengthen
      organisations 
       by unlocking 
the power of people
 

 
  

 
  

 
 

Strategic partners

Pragmatic

Co-creators 

our mission: 
shaping the future  

of work

organisational design

performance management

hr strategy



Genoeg over ons,
hoe kunnen we jouw organisatie helpen? 

Jij wilt jouw organisatie laten excelleren en alle
medewerkers laten groeien. Nu en in de toe-
komst. Daar heb je een modern hr beleid en 
instrumentarium voor nodig. Welk hr thema er 
ook op de agenda staat, talentmanagement, 
strategische personeelsplanning of performance
management: je hebt iemand nodig die strate-
gisch meedenkt en praktisch doet. Oftewel:
Slimme Doeners.

.
 

Hoe groot of klein de vraag ook is, we gaan 
graag met jou in gesprek onder het genot van 
een kopje koffie. Van startup tot MKB, tot grote- 
en gevestigde organisaties. Jouw hulpvraag is 

uniek en leidend. Wij geloven in de kracht van 
maatwerk die to-the-point en praktisch is, maar 
wel slim uitgedacht.
 
Wij focussen ons op het vinden van de juiste 
en duurzame oplossing voor jouw hr vraag-
stuk, die goed is ingebed in de organisatie. 
Als projectleider, implementatiemanager,  
sparringpartner, facilitator, trainer, coach... 
... de titel is niet belangrijk voor ons. 

Rvdb hr consultancy staat met ruime 
ervaring en kennis voor je klaar.

Benader ons met jouw vraagstuk of voor
een vrijblijvend kopje koffie. Je bereikt ons
via onze business development lead Yvon

van Leeuwen.
T   +316 22 20 12 62 

E   y.vanleeuwen@rvdb.nl

we shape
the future
of work

W www.rvdb.nl/hr-consultancy 


