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Jannie Takkenbos - JANZ kennis & advies 

Jannie Takkebos (JANZ kennis & advies) is bedrijfskundige. Ze werkt 

samen met haar collega’s Annemarie en Marloes (onderwijskundigen). 

JANZ helpt organisaties bij het vormgeven van leren op de werkplek. De 

eerste stap is het maken van een analyse van de organisatie, met een 

scherp oog voor processen en mensen. JANZ stelt lastige thema’s op 

een opbouwende manier aan de orde en geeft de organisatie vooral 

ook handvatten om zich verder te ontwikkelen. Is het vormgeven van 

een leercultuur in jouw bedrijf een grote uitdaging? Heb je moeite met 

het overtuigen van je MT? Wil je jouw medewerkers slim en duurzaam in kunnen zetten, en 

een handig leerpad voor hen uitstippelen? Wij helpen je graag verder! 

 

j.takkebos@janz.nl 
 
www.janz.nl 
 
Even voorstellen 

 

Carlo Moors - Vapro 

Carlo Moors (VAPRO) heeft een chemisch technologische achtergrond 

en is een ervaren consultant in de onderwijsmanagementsector. Hij is 

bekwaam in het vertalen van de leerbehoeften van bedrijven en weet dit 

op een praktische manier in kaart te brengen. Door de praktijkgerichte 

aanpak van Carlo en zijn kennis over wat er op de werkvloer speelt is hij 

de aangewezen consultant voor het aanpakken van uw vraagstukken. 

 
 

 
c.moors@vapro.nl 
 
www.vapro.nl 
 
Even voorstellen 
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Ruud Metsemakers - Watch HRM 

Ruud Metsemakers (Watch HRM) is HR-adviseur en loopbaancoach. Zijn 

aanpak is een combinatie van bedrijfskunde, HRM en loopbaancoaching. 

Hij heeft veel ervaring in het doorgronden en blootleggen van processen 

in zowel grote als kleinere organisaties.  

Aan de hand van de blootgelegde processen maakt hij een duidelijk 

functieprofiel waaraan je kunt zien welke stukken opleiding er missen in 

jouw organisatie. Verder preekt hij de vaktaal en neemt medewerkers 

mee in het verandertraject dat je start als je met oZone begint. 

Belangrijk, want pas als jij alle lagen van de organisatie mee krijgt, kan oZone een succes 

worden. Ruud ziet uit naar de samenwerking! 

 
ruud.metsemakers@watch-hrm.nl 
 
www.watch-hrm.nl 
 
Even voorstellen 

 
 

Jeroen van de Vorst – Vorst Learning & Development 

Jeroen van de Vorst (Vorst Learning & Development) sluit met zijn 

advies naadloos aan op de 8 stappen van oZone. Heb je moeite met 

het “zelf doen”? Jeroen helpt je om de pilot die we tijdens de 8 stappen 

opzetten, perfect uit te voeren. Daarnaast weet hij als geen ander hoe 

het oZone platform in elkaar zit, wat de mogelijkheden en beperkingen 

ervan zijn en heeft hij veel ervaring met het opzetten, implementeren 

en uitrollen van oZone in verschillende type bedrijven. Hij heeft een 

technische achtergrond en spreekt de taal van de techneuten. Hij heeft 

veel zin om voor je aan de slag te gaan. Hopelijk tot snel! 

 

jeroen@vorstlearningdevelopment.nl 
 
www.vorstlearningdevelopment.nl 
 
Even voorstellen 

http://www.techniekcoalitielimburg.nl/
mailto:info@techniekcoalitielimburg.nl
mailto:ruud.metsemakers@watch-hrm.nl
http://www.watch-hrm.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=QRkFLIXPTUM
http://www.vorstlearningdevelopment.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=DGaI275R_kM&feature=youtu.be

