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Ter gelegenheid van de release van LeanForms versie 3.2 
organiseren wij op donderdag 7 november de inmiddels 
bekende relatiedag.

We zijn vanaf 12.30 uur te gast bij het opleidingscentrum van R3B 
Safety & Rescue in Zevenbergen.
Vanaf 13.00 uur start de carrousel workshop waarbij verschillende 
thema’s van praktisch kwaliteitsmanagement de revue zullen 
passeren. Daarnaast gaan we natuurlijk netwerken.

We sluiten de dag af met een dinerbuffet onder het genot van een 
drankje en fijne achtergrondmuziek.
Rondom half 7 gaan we afsluiten, maar het Brabants kwartiertje 
kan natuurlijk altijd onverwachts om de hoek komen. 

We zouden het erg leuk vinden om je op onze relatiedag te mogen 
verwelkomen.
Laat het ons daarom binnen 14 dagen weten of je erbij bent, 
daarna vervalt jouw persoonlijke reservering.

Workshop informatie

LET’S MEET, LEARN AND HAVE FUN! Rodney Sebregts, eigenaar van R3B Safety & Rescue, laat 
jullie aan de hand van een stappenplan zien hoe je risicovol 
werk kan implementeren binnen je organisatie. Middels een 
pragmatische aanpak wordt Arbowet- en regelgeving vertaald 
naar logische, veilige methodieken die echt werken in de 
praktijk.

Marielle en Joleen van Durven & Doen hebben als doel om de 

communicatie binnen organisaties positiever en effectiever 

te maken. Hoe creëer je meer impact met jouw boodschap? 

Ben je benieuwd hoe je mensen sneller kan overtuigen, 

enthousiasmeren en meekrijgen?

Marc van Mierlo (Mens Proces en Resultaat) maakt MKB 

organisaties sterk in continue verbeteren. Met LEAN gericht 

op cultuur en mens onderscheid MPR zich in het LEAN 

geweld. De mens maakt het verschil.

De gastheren van LeanForms presenteren de nieuwe 

grafiekenmodule en de nieuwe off-line functionaliteit die 

aanwezig zijn in LeanForms 3.2 Daarnaast zullen zij een aantal 

best-practises van slimme formulieren presenteren. 

In een notendop...
Wanneer: donderdag 7 november 2019

Waar: R3B, Blokweg 17, Zevenbergen

Aanmelden: binnen 2 weken.  

Gebruik de QR-code of ga naar  

www.leanforms.com/rd2019
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