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LeanForms: 
on the move!

Een start van een nieuw jaar. Net zoals de meeste 

ondernemingen hebben wij ook weer een jaarplan 

gemaakt. Om zowel ons product als onze eigen 

organisatie te laten groeien. Want wij hebben nog ideeën 

en inspiratie genoeg. 

In 2020 zullen we o.a. een bibliotheekfunctie toevoegen 

waardoor onze klanten een collectie standaardformulieren 

tot hun beschikking krijgen die ze in hun eigen omgeving 

kunnen opnemen, eventueel aanpassen aan de eigen 

wensen en in gebruik nemen. Verder zullen de koppelingen 

met andere applicaties worden ondersteund met een eigen 

Application Programming Interface (API).

Ook willen we ons in 2020 gereed gaan maken voor 

certificering volgens ISO9001:2015 en ISO-27001.

Via onze blogs op onze website zullen we regelmatig een 

update van onze ervaringen en voortgang delen. Doe er je 

voordeel mee!



Uitrol versie 3.2 geslaagd
In december is de functionaliteit van LeanForms verder 

uitgebreid met de grafieken module en de ‘offline’-versie. Dit 

stelt onze gebruikers in staat nog meer te doen met onze 

generieke formulierentool. 

Door het gebruik van de nieuwste technologie is ‘apps’ 

downloaden verleden tijd en kan iedere gebruiker zelf 

bepalen welke formulieren beschikbaar moeten zijn op 

locaties zonder netwerk. 

Met de grafieken module kan interactiever met 

de medewerkers binnen de organisatie worden 

gecommuniceerd op bijvoorbeeld videoschermen. Of 

interactief en in real-time feedback visualiseren, zoals 

tijdens de relatiedag de workshops zijn beoordeeld. In 

februari zal partner Durven en Doen tijdens workshops 

1100 medewerkers van een kinderopvangorganisatie in 

de gelegenheid stellen live hun mening terug te koppelen. 

Hierdoor kan direct het workshopprogramma worden 

bijgestuurd. Daarnaast wordt anoniem bruikbare informatie 

verzameld voor het management om deze op te volgen. 

Bent u nog geen LeanForms gebruiker maar wilt u wel 

meer weten over deze mogelijkheden, contacteer ons 

voor een vrijblijvend gesprek.
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Relatiedag 2019
Dit jaar hebben we onze relatiedag in samenwerking 

met een klant van het eerste uur georganiseerd: met 

meer dan 60 deelnemers waren we te gast bij het unieke 

opleidingscentrum voor industriële veiligheid R3B te 

Zevenbergen. Met 4 interactieve workshops zijn de 

deelnemers verschillende praktische methodes aangereikt 

om de organisatie verder te verbeteren. Daarnaast was er 

volop ruimte om te netwerken onder het genot van een 

heerlijk buffet. Een impressie van de dag vindt u hier.

Gezien de positieve reacties van de deelnemers is dit 

evenement zeker voor herhaling vatbaar!

Trainingen en opleidingen 2020
Op verzoek van klanten zijn we in 2019 gestart met 

organiseren van ‘Open trainingen’.

Enerzijds om de opstart van kleine organisaties 

te ondersteunen maar ook om zij-instromers van 

bestaande relaties op gepaste wijze te introduceren met 

de basisprincipes en spelregels voor het bouwen van 

slimme formulieren. In 2020 zal de frequentie van deze 

bijeenkomsten worden verhoogd. Daarnaast zullen er 

specifieke trainingen worden georganiseerd voor specifieke 

onderwerpen en /of uitbreidingen binnen LeanForms. In het 

eerste kwartaal van 2020 zal worden gestart met sessies over 

de grafiekenmodule.

Het totale programma inclusief mogelijkheid voor inschrijving 

vindt u hier.
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Business Intelligence
Data verzamelen is één en het direct opvolgen is met de 

ingebouwde workflow van LeanForms een fluitje van een 

cent. Maar waarom niet nog meer met de verzamelde 

informatie doen? Business Intelligence is de analyse 

van bedrijfsinformatie die met verschillende applicaties 

wordt verzameld. 

Het resultaat is een dashboard waarin alle gewenste 

informatie eenvoudig op een visuele manier wordt 

gepresenteerd. 

Opvallende trends op KPI’s kunnen nader worden 

geanalyseerd door simpelweg te klikken op de gewenste 

parameter.

In 2019 hebben we het eerste project opgeleverd waarin we 

informatie uit een ERP-applicatie met LeanForms hebben 

gecombineerd.

Deze bouwonderneming heeft nu altijd een actueel inzicht, 

bedrijfsbreed of per bouwproject.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Wij komen 

het graag toelichten.
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New Guy on the block
Paul Melis hoort sinds kort bij het Leanforms team in de 

functie van sales consultant. Dus even voorstellen...

Paul is nog niet zo heel lang geleden (1971) geboren in 

Tilburg. En is in 1993 afgestudeerd aan de Hogeschool 

Eindhoven (nu Fontys), studierichting Bedrijfskader.

Na zijn studie heeft Paul 7 jaar in verschillende 

bedrijfsbureaus gewerkt, o.a. bij (toeleveranciers) van 

de bouw-, chemie, detailhandel en transportsector. 

Daar heeft hij enige productielijnen ontwikkeld en ISO-

certificeringstrajecten begeleidt.  

Daar kwam ook software aan te pas, zodat hij als 

kwaliteitsconsultant bij een softwarebedrijf terecht kwam. 

De software is daarna altijd gebleven, vooral ERP-software, 

in uiteenlopende rollen als consultant, projectleider of 

accountmanager.

“De kracht van Leanforms” vindt Paul “zit vooral in de 

eenvoud waarmee je de bedrijfsprocessen, die juist niet in 

je ERP passen, zelf in kunt richten. Al dan niet met een klein 

linkje naar je ERP”. 
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