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LEANFORMS VERWELKOMT PARTNER PANTERRA CONSULTANTS
Breda – Slimmer samenwerken met de juiste informatie. Dat is de droom van menig manager in het
midden-en kleinbedrijf, maar ook bij multinationals. LeanForms is een Nederlands bedrijf dat sinds
2010 een softwarepakket aanbiedt waarin registratie van informatiestromen van bedrijfsprocessen
optimaal wordt geregeld en eenduidig wordt vastgelegd. Per 1 juli heeft LeanForms de organisatie
uitgebreid met een partner voor Noord Nederland.
LeanForms heeft met Panterra Consultants, gevestigd in Baflo, een overeenkomst gesloten om hun
krachten op het gebied van praktisch kwaliteitsmanagement te bundelen. Panterra Consultants, in
2001 opgericht door Menno Beukema en Lia Dreise, ondersteunt organisaties in met name Noord
Nederland met het inrichten van managementsystemen op gebied van kwaliteit en veiligheid.
“Wij zij erg blij dat we deze service nu kunnen aanbieden. Het is een simpele, pragmatische en
betaalbare oplossing. Maar nog belangrijker, de bedrijfsvoering verbetert enorm met actuele
informatie, betere interne communicatie en snellere rapportages,” aldus Menno Beukema.
Goede informatie: de motor voor meer winst
Veel bedrijven verspillen veel tijd met het zoeken naar de juiste informatie. De informatie is verdeeld
over meerdere plaatsen op het netwerk, verborgen in een ingewikkeld ERP-systeem of zelfs
opgeslagen op lokale computers bij de medewerkers! Hoe houd je dan nog het overzicht en voorkom
je fouten bij verdere afhandeling van het werkproces?
“Deze problematiek zie je in bijna alle organisaties,” zegt Anton Schaerlaeckens CEO LeanForms.
“De oplossing is niet alleen het inzetten van een IT tool maar juist het betrekken van medewerkers bij
het slim inrichten van het werkproces. Als men het proces eenmaal samen goed heeft vastgelegd,
kan men het vervolgens eenvoudig zelf automatiseren met LeanForms.”
“Met specifieke kennis, lokale partners en een uitgebreid actief kennisnetwerk waaraan ook al onze
klanten mogen deelnemen, richten wij ons op het meetbare eindresultaat. De mens maakt tenslotte
altijd het verschil,” concluderen Menno en Anton.
Doelgroep
Productiebedrijven, ziekenhuizen, grote en kleine bedrijven: LeanForms biedt voor elke organisatie
de juiste oplossing. De slimme webformulieren worden volledig afgestemd op de bedrijfsprocessen
van de betreffende organisatie. Het bedrijf heeft al vestigingen in Breda en Amsterdam en nu dus
ook in Groningen (Baflo).
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Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Anton
Schaerlaeckens, telefoon: 06 24194833. Of bekijk de website: www.leanforms.com.

