Nieuwsbrief september 2020
In januari wist niemand wat ons dit jaar te wachten stond.
COVID-19 heeft de wereld behoorlijk opgeschrikt en menig persoonlijke of zakelijke ambities
verstoord.
Een ding is zeker: In veel opzichten zal COVID-19 ook zorgen voor veranderingen in
bedrijfsvoering of de manier van werken.
Ook bij LeanForms hebben we onze werkwijzen hier op aangepast met o.a. thuiswerken,
besprekingen via Microsoft Teams maar ook meer online demo’s en zelfs het online trainen van
nieuwe klanten.
Veel organisaties komen nu ook tot inzicht dat het op orde hebben van bedrijfsinformatie en het
gemakkelijk toegankelijk maken voor medewerkers van groot belang is voor de continuïteit.
Iets waar wij ze uitstekend mee kunnen helpen.
Daarnaast hebben wij natuurlijk ook niet stilgezeten met de doorontwikkeling van onze
organisatie en onze tool. In deze nieuwsbrief praten we jullie helemaal bij.

Nieuwe functionaliteiten
Met versie 3.3.1 hebben we twee grote uitbreidingen toegevoegd.
Een Excel rapportage kan periodiek automatisch worden gemaild aan de belanghebbenden.
Daarnaast zijn aangemaakte overzichten van formulieren nu ook te gebruiken als input voor een
ander formulier!

In het laatste kwartaal van dit jaar is nog meer te verwachten. Zo zal een enquête module worden
geïntroduceerd, kunnen PDF’s in een workflow worden verstuurd en worden de
vertaalmogelijkheden van een formulier binnen LeanForms vereenvoudigd.

ISO9001:2015 en ISO27001:2013 “Practice what you preach!”.
Met ons team hebben wij vlak voor de zomervakantie een gezamenlijke sessie gehouden. We
hebben hierbij gekeken naar het huidige jaarplan en alvast vooruitgekeken naar 2021. Het project
voor de certificering van onze organisatie voor ISO9001:2015 en
ISO27001: 2013 is prioriteit voor de tweede helft van 2020.
Het proefexamen staat gepland voor november, waarbij we streven naar formele certificering in
Q1 2021. Daarna nodigen wij iedereen uit om een kijkje te nemen in ons eigen digitale
bedrijfsmanagementsysteem.

LeanBMS - een praktisch bedrijfsmanagementsysteem!
Comm’ant Nederland B.V. is sinds 2011 een trouwe partner en reseller van LeanForms. De
combinatie is bekend in de markt als Comm’ant Plus. Door groei van beide partijen hebben we
besloten de ondersteuning voor onze wederzijdse klanten te optimaliseren.
LeanForms introduceert daarom een eigen white-label voor een volledig geïntegreerd
bedrijfsmanagementsysteem onder de naam LeanBMS. Op deze manier kunnen we zowel kleine
als grote ondernemingen in diverse sectoren optimaal ondersteunen.
Het spreekt voor zich dat Comm’ant en LeanForms in de toekomst nauw zullen blijven
samenwerken om het gezamenlijke product verder uit te bouwen.

Nieuwe partner QLB Consultancy
Wij verwelkomen QLB Consultancy en in het bijzonder Henk Broekman; volger van LeanForms
vanaf het eerste uur.

Henk Broekman aan het woord:
Na 25 jaar als medewerker en consultant te hebben gewerkt voor grote
internationale bedrijven werd het tijd om mijn expertise ook beschikbaar te
stellen voor andere bedrijven. In 2020 ben ik dan ook begonnen met QLB
Consultancy. QLB Consultancy is gespecialiseerd in het succesvol
implementeren van kwaliteitsmanagementsystemen en continue
verbetercultuur. Dit is voornamelijk gericht op de industrie, Hightech,
Automotive en Aerospace.
Bij dit soort bedrijven is bewijslast erg belangrijk. Het gebruik van ‘coretools’ (APQP, PPAP, FAI,
DVI, FMEA, MSA, SPC) is dan ook heel gebruikelijk, echter hoe houd je al deze zaken praktisch en
pragmatisch en wordt het niet bureaucratisch?
QLB Consultancy was al een aantal partnerships aangegaan met kennisspecialisten op Lean Six
Sigma, Big data en FMEA.
Echter miste QLB nog een expertise die het uiteindelijk heeft gevonden in de samenwerking met
LeanBMS. Om een managementsysteem in de Industrie, Hightech, Automotive en Aerospace
praktisch te houden en de bewijslast op orde te hebben kan LeanBMS perfect helpen.
Door de processen met haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast te leggen en
daar ook nog eens automatische workflows en realtime rapportages aan te koppelen wordt de
administratieve last een stuk minder. Dit bevordert en vereenvoudigd de implementatie van een
managementsysteem. Dit past dan ook goed in de visie van QLB.
Door de koppeling met ERP-pakketten, meetsystemen, machines etc. wordt het verzamelen van
bewijslast eenvoudiger. Kortom een flexibel systeem wat kwaliteit integreert in de normale
bedrijfsvoering en snel kan meeveren bij veranderingen in processen. Dit niet alleen via de PC
maar ook via een tablet of mobiele telefoon kunnen de registraties van een proces vastgelegd
worden.
LeanBMS maakt het mogelijk dat organisaties meer kunnen focussen op het continue verbeteren
en het minder bezig zijn met de (noodzakelijke) administratieve zaken en rapportages.
QLB is dan ook zeer content met de samenwerking en kan daarmee samen met haar klanten weer
een stap voorwaarts zetten.

Training en opleidingsmogelijkheden uitgebreid
De agenda van onze opleidingstrajecten is weer bijgewerkt.
Nieuw in het assortiment zijn: “Samen werken” en “LeanBMS”.
Deze worden elke laatste vrijdag van de maand gegeven. Dit is bedoeld voor bestaande klanten
die in rust en met ondersteuning willen werken aan verdere invulling van hun formulieren
systeem. De experts zitten om de hoek en helpen je bij je vragen en denken mee in
oplossingen. Deze training kan aan maximaal 4 personen van een organisatie gegeven worden per
sessie. Dit is inclusief de welbekende lunch.

LeanBMS, in samenwerking met partner LEAN QUALITY
De buik vol van hypes als scrums, agile, Lean, Six sigma en ISO9001?
Wij pikken de krenten uit de pap en helpen organisaties op weg met een echt levend
bedrijfsmanagementsysteem.
Wat echt past bij de organisatie en hierdoor wordt gebruikt in de dagelijkse ondersteuning van
activiteiten en werkzaamheden.
In september starten wij weer een beperkt aantal deelnemers aan gezamenlijke kennis en
bouwsessies.
In 5 dagen delen wij onze kennis op gebied van praktisch kwaliteitsmanagement en maakt u een
vliegende start met een effectief betaalbaar digitaal systeem om bedrijfsprocessen uit te voeren,
bij te sturen of te controleren.
Gedurende 6 maanden kunt u tegen een vaste prijs zelf ervaren en oordelen over de kracht van
deze combinatie van kennis en tools.
Meer informatie via info@leanforms.com

Nieuw gezicht!
Teun Aarts is de nieuwe aanwinst van het IT-team van LeanForms.
Teun heeft 6 maanden meegekeken in de keuken bij LeanForms doormiddel van
een stage. Na het afronden van zijn stage heeft hij een baan aangeboden gekregen.
Daarnaast is Teun komend jaar bezig met het afronden van zijn studie informatica.

Stage bij LeanForms?
Er is weer plaats voor een nieuwe topper op de marketing en communicatieafdeling. Dus ben jij op
zoek naar een toffe stage? Mail naar pim@leanforms.nl voor meer informatie.

