Samen kunnen we meer voor u betekenen
LeanDirect en vhp human performance gaan nauw samenwerken. Dat is goed nieuws voor
u. Samen zorgen we ervoor dat uw organisatie op korte termijn zelfstandig in staat is om
de financiële prestaties flink op te krikken. Dat doen we door het combineren van onze
kennis over Lean, Human Performance en gedragsverandering.
Blijvend meetbare waarde
Bij Lean draait het om lange-termijnrendement. Lean is geen doel op zich maar een manier
om bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Het zorgt voor:
• tevreden klanten
• tevreden medewerkers
• betere financiële prestaties
Werken volgens Lean vraagt om verandering en dat is
lastig. We zien veel verandertrajecten mislukken. De
voornaamste reden daarvan is dat er veel aandacht is voor
kostenbesparing en te weinig voor de mensen in het
veranderproces.
Organisaties veranderen continu, omdat omzet en marges
constant onder druk staan. Dat vereist een integrale
aanpak, nieuw gedrag en het creëren van omstandigheden
waarin mensen kunnen excelleren. LeanDirect & vhp
human performance zorgen daarvoor.
LeanDirect
LeanDirect vindt dat elke medewerker in staat
moet worden gesteld om zich te bekwamen op het
vakgebied Lean Six Sigma. Als de Lean kennis en
ervaring van uw medewerkers toeneemt, merkt u
dat al gauw aan uw bedrijfsresultaten. Met Lean
Learning® integreren we online leren met
persoonlijke coaching en het uitvoeren van
projecten. Zo bent u geen duizenden euro’s kwijt
aan opleidingen waarvan de uitkomst onzeker is.
Kennis direct toegepast in de praktijk beklijft ook
beter. De verschillende vormen van leren
versterken elkaar.

vhp human performance
Bij vhp human performance geloven we dat
de mogelijkheden van de mens alleen maar
groter zullen worden dankzij alle sociale en
technologische ontwikkelingen. De mens is
voor ons het hart dat leven en leiding geeft
aan organisaties. Omgeven en gesteund door
techniek, data en robots, zal de mens beter
in staat om zijn omgeving te begrijpen,
beheersen en veranderen. Hierdoor wordt
zijn leven gezonder en aangenamer wordt én
zijn werk productiever en duurzamer.
Daarom richt ons werk zich volledig op het
vergroten van de mogelijkheden van de
mens, zodat ze organisaties beter leiden in
het realiseren van huidige en toekomstige
doelen.
Onze propositie
Door onze integrale aanpak tillen wij organisaties naar een hoger plan. Dat doen we zo:
•

•

•

Wij zorgen ervoor dat uw medewerkers tijd krijgen om meetbare toegevoegde waarde
te realiseren van meetbare waarde. Dat doen we door tijdverslindende processen te
vereenvoudigen.
Wij inventariseren samen met u de talenten binnen uw organisatie. Deze talenten
geven wij de mogelijkheid om in hun eigen tijd Green of Black Belt te worden. Als het
zover is, krijgen zij de mogelijkheid om verbeterprojecten te leiden met onze
coaching.
Wij combineren de disciplines Lean Six Sigma en Human Factors. Daarmee creëren wij
technische en IT omstandigheden die de productiviteit verhogen. Wij rekenen met
een business case vooraf de investeringen door. U komt niet voor verassingen te staan.

Onze mensen
Onze mensen van LeanDirect en vhp human performance zijn gecertificeerde Black Belts
en ervaren specialisten in gedragskunde, sociologie, bewegingswetenschap en industrieel
ontwerp.
Kennismaken
Benieuwd naar de mensen van LeanDirect en vhp human performance? Bel dan Willem
Janssen of Peter van Scheijndel voor een afspraak.
Willem Janssen
06-14819001
Directeur LeanDirect

Peter van Scheijndel
06-26522698
Directeur vhp human performance

De mensen van LeanDirect en vhp human performance
In 1996 startte Willem Janssen als kwaliteitsmanager in de
staalsector. Gaandeweg leerde hij met welke aanpak je
mooie resultaten kunt bereiken. Dat geeft hem iedere
keer enorm veel energie.

MBB Willem Janssen

In 2014 werd hij door het Instituut voor Bedrijfs- en
Industriële Statistiek van de Universiteit van Amsterdam
gecertificeerd als Lean Six Sigma Master Black Belt. Bij
grote en kleine bedrijven heeft hij met diverse Lean Six
Sigma projecten gedaan met aantoonbare financiële
resultaten, Momenteel verzorgt Willem Lean Six Sigma
trainingen voor diverse bedrijven en coaching van vele
Black Belts en is hij directeur van LeanDirect.
Sinds 1995 werkt Peter van Scheijndel aan het verbeteren
van arbeidsomgevingen waardoor mensen optimaal kunnen
presteren. Het zijn meestal projecten waar techniek,
organisatie en persoonlijke vaardigheden met elkaar in
balans gebracht worden gebracht.

Drs. Peter van Scheijndel, EUR ERG

Van oorsprong bewegingswetenschapper heeft Peter zich
snel verbreed met de postdoctorale opleiding ergonomie.
In verschillende managementrollen heeft hij vervolgens
prestaties van bedrijven flink verbeterd. Sinds 2002 is
Peter directeur van vhp human performance.
Joran Lokkerbol draagt complexe statistische kennis op
een prettige en begrijpelijke manier over. Joran is medeauteur van Lean Six Sigma for Services en Healthcare en
begeleidde meer dan 100 verbeterprojecten van Green en
Black Belts. Hij won een Excellence Award voor zijn
wetenschappelijk onderzoek.

Dr. Joran Lokkerbol

Ir. Patrick Punte

Naast zijn werk voor Lean Direct werkt Joran voor het
Trimbosinstituut waar hij zich toelegt op het evalueren
van de kosteneffectiviteit van zorg in de ggz. Naast zijn
positie als hoofd van het Centrum voor Economische
Evaluatie werkt hij als post-doc bij het UMCG, waar hij
onderzoek doet naar de doelmatigheid van de ggz in
Noord-Nederland.
De rode draad in Patrick Puntes carrière is het optimaal
laten presteren van mensen, teams en organisaties.
Patrick is in 1995 begonnen als ontwerper van control
rooms en andere complexe omgevingen waarin mensen
fysiek of mentaal zwaar werk uitvoeren. Van daaruit is hij
zich gaan toeleggen op ontwerp en evaluatie van functies
en organisaties zoals Prorail, de Koninklijke Marine en
RWS.
Patrick heeft leiding gegeven aan een aantal grote
reorganisaties en verandertrajecten. Hij is er trots op dat
hij altijd een balans wist te vinden tussen medewerkers en
organisatie.

Al vanaf het prille begin van zijn werkzame leven in 1995
spant Peter Rasker zich in om mensen optimaal te laten
functioneren in complexe werkomgevingen. Peter is
begonnen als wetenschappelijk onderzoeker bij TNO en in
2002 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Dr. Peter Rasker

Vanaf 2008 heeft Peter diverse managementfuncties bij
TNO bekleed waarin verandermanagement centraal stond.
In 2013 was hij als programmaleider verantwoordelijk voor
de ontwikkeling van de huidige TNO-strategie 2014-2015.
Peter is in 2014 bij vhp human performance komen
werken.
Nicolien de Langen werkt sinds 2006 bij vhp human
performance. Zij heeft veel ervaring met fysieke en
mentale belasting van mensen en de rol van de omgeving
op die belasting. Nicolien werkt makkelijk in verschillende
sectoren. Haar projecten zijn gericht op het creëren van
nieuwe omgevingen, waarin zij een optimaal evenwicht
tussen de gebruiker en zijn omgeving centraal vindt.

Drs. Nicolien de Langen

Nicolien is werkzaam als senior adviseur bij vhp human
performance. Zij is auteur van verschillende handboeken
en AI-bladen op het gebied van human factors.
Jorrit Jansen is sinds 2003 werkzaam bij vhp human
performance en heeft 13 jaar ervaring in advies- en
ontwerptrajecten op het gebied van meld- en
controlekamers.

Drs. Jorrit Jansen, EUR ERG

Jorrit is senior adviseur bij vhp human performance. Hij is
opgenomen in het Europese Register van Gecertificeerde
Ergonomen (CREE) en is jarenlang hoofdredacteur geweest
van het Tijdschrift voor Human Factors.

