


AANPAKKERS – PEPIJN LOUISSE

• Aanpak: Origineel, visueel, doen, ervaren

• Branche: algemeen inzetbaar door frisse, jonge uitstraling

• Methode: huis-bouw-methode: checken hoe de organisatie 

eraan toe is, bouwplannen maken, materialen en 

gereedschappen uitzoeken en dan: BOUWEN!

Dingen praktisch toepasbaar en simpel houden.

• Bedrijfsgrootte: 20-250 medewerkers

• Expertise: Een omgeving creëren waarin mensen zichzelf 

kunnen versterken. Ik ben altijd op zoek naar de beste, meest 

praktische manieren om dit te bereiken.

“Of je nu vuilnisman, directeur of monteur bent, je weet zelf het beste wat je 
nodig hebt om gezond en met plezier te kunnen werken. ”

https://www.aanpakkers.net/

https://www.aanpakkers.net/


YDO – HANS RAS & COLLEGA’S

• Aanpak: Oog voor het geheel, modelmatig, de samenwerking 

staat centraal, concreet, goed uitgewerkt

• Methode: De Ydo methode – Het invoeren van een organisatie-

identiteit met oog voor het geheel

• Branche: Technische hoek, Bouw, Installatie, Productie, Retail, 

Logistiek en Zorg

• Bedrijfsgrootte: m.n. grotere ondernemers

• Expertise: Ontwikkelen en invoeren van een betrouwbare lijn voor 

het ontwikkelen van je organisatie zodat je kaders hebt om 

medewerkers te selecteren, trainen en hun band met het bedrijf 

te versterken

“Een gemakkelijke organisatie voor medewerkers en klanten door het 
verweven van de arbeidsprestatie en arbeidsmotivatie”



YDO – HANS RAS

Hans Ras: General Management, Verkoop, Veranderkunde, Procesbegeleiding, NLP

Sasker de Roos: Kennisleer, Proces- en arbeidsanalyse, Sociale interactie en sociale 

systemen, Logica en kritisch redeneren, Ontwikkelen zelfinzicht

Frido de Vries: Operations Management, Bedrijfskunde, Supply Chain, Procesinrichting, 

Eenvoud in schijnbare complexiteit

Huub Truijen (MKBondgenoten): Bedrijfseconomische analyse, Resultaatverbetering, 

Verhoging bedrijfswaarde, Sparring met ondernemer 

Rudi de Koning (MKBondgenoten): Bedrijfseconomische analyse, Resultaatverbetering, 

Verhoging bedrijfswaarde, Controlling, Financieringen

https://www.ydo.eu/

https://www.ydo.eu/


P&O TI
HENK SCHOENMAKERS & FRED BORGHOUTS

• Aanpak: Praktijkgericht, concrete tussenresultaten

• Branche: Installatiebranche

• Methode: pragmatisch, direct resultaat, iedere dag samen 

beter worden, eigen ontwikkelde formats, TMA gecertificeerd

• Bedrijfsgrootte: klein tot middelgroot

• Expertise: Bedrijfskundige invalshoek

De ondernemers hebben hun dagelijkse focus op bezig zijn met de 

klant, met de techniek en met geld verdienen. Zij staan echter te weinig 

stil bij over-overmorgen. Nadat er een klik moet zijn, gaan we samen die 

zaken oppakken die het verschil gaan maken en nodig zijn, dat doen we 

actief samen met de medewerkers.

“Eerst transparantie, dan beheersen en dan naar voorspelbaarheid, dat 

is ons groeimodel.”

https://www.peno-ti.nl/

https://www.peno-ti.nl/


FME – FRANK DONDERS

• Aanpak: innovatie, Smart Working, efficiënt, to the point, 

samenwerking

• Branche: grootmetaal, complexere bedrijven uit 

installatiebranche en kleinmetaal

• Bedrijfsgrootte: complexe organisaties, meerdere lagen

• Expertise: Veranderaanpak top/management, 

hulpinstrumenten voor activeren medewerkers

https://www.fme.nl/nl

https://www.fme.nl/nl


SPARTNERS – PIM VAN DORP

• Aanpak: bewezen instrumenten en verbinding met bedrijfskundige 

verandering; 

• de ondernemer en zijn team in beweging krijgen.

• Branche: Maakindustrie, kleinmetaal, eventueel Metaalelektro

• Bedrijfsgrootte: middelgroot tot klein

• Expertise: Veranderaanpak met bedrijfskundige insteek,  vanuit 

Leanmethode, goede luisteraar, kan mensen goed enthousiasmeren

“Spartners gelooft in het winnen van de wedstrijd!

Wij helpen bedrijven, gaan samen aan de slag en geven nooit op.”

https://spartners.nl/

https://spartners.nl/


SPARTNERS – ROB PAGEN

• Aanpak/methode: Helpen, Samen aan de slag, Pragmatisch, Visueel

• Branche: MKB maakindustrie

• Bedrijfsgrootte: Klein tot middelgroot 

• Expertise: Strategievorming & Implementatie, Procesoptimalisatie, 

implementatie van complexe lean trajecten en parttime CFO

“Spartners gelooft in het winnen van de wedstrijd!

Wij helpen bedrijven, gaan samen aan de slag en geven nooit op.”

https://spartners.nl/

https://spartners.nl/


PKM – IELSE LOHUIS & ERIK BOK

• Aanpak: Praktijkgericht, samen doen, aansluiten en 

inspireren

• Branche: Metaal en technische bedrijven

• Methoden: Samenwerken en delen, afgestemde tools, in 

teams en workshops

• Bedrijfsgrootte: 5-75 medewerkers

• Expertise: Bedrijfskundige veranderaanpak directie en 

leiding met betrokkenheid van medewerkers

https://www.pkmadviesmetaal.nl/

https://www.pkmadviesmetaal.nl/



