“Organisaties helpen hun resultaten blijvend te verbeteren.”
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(Klik op het logo voor mijn website)

Afgestudeerd Technische Bedijfskunde / Master Innovation management TU/e
Mede-auteur “KPI’s die wél werken”, >500 dgn top 100 managementboek.nl
>750 KPI’s benoemd, uitgewerkt en geïmplementeerd.
>1500 workshops / interviews om processen te verbeteren
>100 trainingen KPI’s / procesverbetering / sturen en verbeteren gegeven
Auteur van verschillende blogs, e-book “KPI’s en grafieken die iedereen begrijpt”
Expert op het gebied verbetermethodieken (iPM, lean, SixSigma)
2009-2017 in loondienst bij iPM Partners

“Luc heeft met zijn kwaliteiten veel bijgedragen
aan de groei van iPM Partners, waarvoor we
hem dankbaar zijn. Ik heb Luc leren kennen als
betrouwbaar, analytisch, doortastend,
resultaatgericht, helder formulerend en wars
van ‘managementtaal’. Luc sluit makkelijk aan
op alle lagen en weet hierin de verbinding te
leggen. Humor is daarin een groot goed.” –
Robert Bukkems – Eigenaar iPM Partners

2002 … 2008

2009

“Luc is werkelijk ondersteunend aan
de resultaten die WSD wil bereiken
en komt met helpende oplossingen
en ideeën. Geef Luc een ingewikkelde
puzzel en hij lost hem op. Hiermee
draagt hij eraan bij dat de Lean
implementatie succesvol is. “
Birgitte Kochuijt,
programma mgr. WSD

2010

2011

“Ruim 2 jaar heb ik met Luc mogen samenwerken en veel van
hem mogen leren op het gebied continu verbeteren,
organisaties en processen optimaliseren, resultaten inzichtelijk
maken en verspilling tot een minimum beperken. Luc is een
intelligente, slimme, betrouwbare en absoluut no nonsense
professional met helikopterview die snel en daadkrachtig te
werk gaat. Enkele steekwoorden: rustig, weloverwogen, nuchter
in zijn visie, keep it simple, to the point, betrouwbaar, efficiënt,
resultaatgericht” - Ronald van Andel, HR Manager Hertek

2012

2013

2014

2015

“Luc zijn toegevoegde waarde zat niet alleen in zijn kennis van
KPI structuren en het gebruik van KPI’s, maar ook in het stellen
van kritische vragen over onze organisatiestructuur, de manier
waarop wij met KPI’s omgaan en hoe de onderlinge samenhang
is. Dit heeft ons enorm geholpen. Wij hebben de samenwerking
met Luc als zeer prettig ervaren, zowel vanwege de uitstekende
resultaten als wel de manier waarop hij ons heeft meegenomen
om de doelstellingen te bereiken.” - Pauline Wensing
Sr Manager Performance Improvement VodafoneZiggo

2016

2017

2018

2019

Expertises

Strategie
Proces management
Teamontwikkeling
KPI’s / sturen
Trainen
Verbetertechnieken
LEAN / SixSigma /
Agile
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