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Even voorstellen Leanforms... 

Toen we hoorde over de ideeën om de scheidsrechters in opleiding een duwtje in de rug te geven door middel van 
een T-shirt waarop zichtbaar is dat de  scheidsrechter nog bezig is met zijn/haar opleiding en derhalve soms wel 
eens een foutje kan maken waren we gelijk enthousiast. Investeren in opleidingen om zo de kwaliteit van je 
scheidsrechters én dus van de korfbalwedstrijden te verbeteren, dat is iets wat we van harte ondersteunen.  

LeanForms is in 2010 opgericht door Anton Schaerlaeckens en Ronald Copal. Ronald is expert in ICT. Anton is strate-
gisch partner en praktijktrainer in LEAN kwaliteits- en procesmanagement.  

Anton: “Een aantal jaren geleden was ik als kwaliteitsmanager op zoek naar software om kwaliteits- en bedrijfspro-
cessen te optimaliseren. Geen technisch ingewikkeld systeem. Het systeem moest betaalbaar, laagdrempelig en 
met name generiek toe te passen. Ik moest zelf in staat zijn om heel snel in eigen beheer wijzigingen door te voe-
ren, zonder inbreng van een consultant. Dergelijke software was toen niet verkrijgbaar. En zo is LeanForms ont-
staan.” 

De visie van LeanForms is dat software waarde moet toevoegen. Het moet een tool zijn die uw organisatie en me-
dewerkers écht verder helpt. Door de software moeten medewerkers sneller en nauwkeuriger kunnen werken. 
Software moet uw kwaliteits- en procesmanagement optimaliseren.  

Anton: “Het mooiste compliment dat wij regelmatig krijgen is dat wij geen software leverancier zijn! Onze klanten 
helpen om kosten en tijd te besparen en meer werkplezier te creëren, dat is het leuke van ons vak. Persoonlijke 
aandacht en het leveren van robuuste kwalitatieve oplossingen staan daarbij centraal. Met name in de beginfase 
hebben wij intensief contact met onze klanten. Om ze te begeleiden daar waar nodig en de resultaten te evalueren. 
Bij LeanForms is ‘uurtje-factuurtje’ niet van toepassing. Het opbouwen van een lange termijnrelatie door o.a. servi-
cegericht naar onze klanten toe te zijn, vinden wij belangrijker.” 

Neemt u gerust eens een kijkje op de website of maak een afspraak! 
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