
Making your projects perform

DNAchange is een wendbaar en slagvaardig advies- en interim
managementbureau dat zich richt op organisaties met een
projecten business als kernactiviteit. Onze missie is om onze 
klanten te helpen om de (financiële) prestaties van hun 
organisaties en projecten duurzaam te verbeteren. 

Wij leveren oplossingen die aansluiten bij het DNA van uw 
organisatie en realiseren transformaties met “butterfly effect”. 
Wij hebben een passie voor de maakindustrie, een brede 
ervaring met (LEAN) veranderingstrajecten en goede kennis van 
de dynamiek in uw sector. DNAchange: “Delivering solutions
for project based companies”.

Ons team

We hebben een zeer ervaren team (Blackbelts) met een 
diversiteit aan specialismen. Hierdoor borgen we de 
noodzakelijke integraliteit van duurzame oplossingen. Wij 
combineren onze expertise op het gebied van o.a. acquisitie,  
tendering, engineering & design, projectuitvoering en 
ketenintegratie met jarenlange ervaring met change om 
organisaties in veranderingstrajecten te (bege)leiden.
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Onze aanpak

kenmerkt zich doordat ze ..
1. aansluit op het DNA van uw organisatie en oplossingen levert die 

passend en haalbaar zijn
2. gebaseerd is op co-creatie met u en uw medewerkers, in alle fasen 

van het veranderingstraject
3. focus houdt op tastbare resultaten – ook al op de kortere termijn
4. steeds de juiste balans borgt tussen feitelijke rationele benadering 

en de “zachtere” mensgerelateerde aspecten 
5. gericht is op het creëren van een lerende organisatie waar LEAN en 

continuous improvement écht werken
6. versterkt wordt door ons commitment aan het resultaat We 

nemen desgewenst management verantwoordelijkheid (op interim 
basis) tijdens de implementatie: “Geen rapport maar resultaat”
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Wij realiseren samen met u duurzame 
verbetering van uw projectresultaten

Strategisch kiezen 
voor meer gezonder 

rendement

Vergroten van uw 
scoring in tenders

Sneller, foutloos 
produceren door 
LEAN operations

Sneller en goedkoper 
door succesvolle 
ketenintegratie

Meer grip op 
financiële en 
operationele 

prestaties

Continu verbeteren 
écht werkend   

krijgen

Meer resultaat uit 
projecten door 

integraal afgestemd 
ontwerpen

Onze mensen leverden succesvolle veranderingstrajecten bij vele organisaties in de 
(internationale) maakindustrie, zoals bijvoorbeeld bij:

Contact: Mail: info@dnachange.nl
Tel: 033 – 28 556 28
Web: www.dnachange.nl

Onze klanten noemen ons onderscheidend omdat ..
1. we doordringen tot de kern van hun issues en het onbespreekbare 

bespreekbaar maken als basis voor duurzame oplossingen
2. we resultaat sneller dan anderen leveren met onze aanpak en ons 

team
3. we hun medewerkers in alle fasen betrekken en hun eigenaarschap 

voor oplossingen borgen
4. we steeds successen realiseren tijdens implementatie en het 

momentum behouden voor change in hun team
5. wij hun medewerkers snel vertrouwd en zelfstandig maken in de 

nieuwe werkwijzen
6. we ons committeren aan hun resultaat en desgewenst op succes fee 

basis werken
7. ze meer value for money krijgen doordat wij werken met ervaren 

professionals maar zonder duur kantoor

Onze klant- en sectorfocus:

Opdrachtgevers en –nemers in de 
projectmatige maakindustrie:
• Productie & Logistiek
• Infra, Bouw- & Techniek
• Scheepsbouw & Offshore
• Hightech

Onze dienstverlening

Maatwerk dat de échte issues oplost, bijvoorbeeld op het gebied van:
• Strategic Change: ketenintegratie, strategieherijking en post 

merger integration
• Commercial Excellence: marktbenadering, account management en 

tenderprocessen
• Operational Excellence: LEAN in integrated design, engineering,  

operations en project management
• Performance Management: planning, bewaking en sturing op prestaties 

o.a. door Continu Verbeteren

Wij kennen de thema’s in uw sector en begrijpen de uitdagingen die dit aan 
u en uw organisatie stelt. Wij analyseren snel uw situatie, definiëren uw 
opties en ontwikkelen en realiseren duurzame oplossingen met u en uw 
medewerkers. DNAchange: écht in resultaat.

http://www.dnachange.nl/

