
 

Gerben Haverkamp 
Business Improver

Contact 
 
Werkomgeving: Nederland  

 linkedin.com/in/gerbenhaverkamp/  

Meer info?  
Neem contact op met: 
eugene.kuisch@in2improvement.nl  
06–15200600 


peter.holtkamp@in2improvement.nl  
06–25633243 


Expertisegebieden 
• Lean Management


• Product development 


• Supply chain


• Change Management


Branche ervaring 
• Consumer goods


• Apparel


• Medical equipment


• Retail FMCG


Vanuit mijn achtergrond als strategie consultant vind ik 
het interessant om de stip aan de horizon te bepalen met 
de klant. De verandering er naartoe is nog interessanter 
en begint al vanaf het eerste moment. Hoe komen we in 
een nieuwe verbeterde situatie? Door het te doen! 
Continu verbeteren gaat in kleine stapjes, die elke keer 
opnieuw energie geven om de motor van verandering te 
laten draaien. De successen van continu verbeteren hoe 
groot of klein ook, brengen motivatie voor jou, je team, je 
bedrijf en daarmee jullie cultuur. Blijf niet stil zitten, ga 
aan de slag! 


Mijn creativiteit beperkt zich niet tot de totaalrenovatie 
van het pand uit 1880 waar ik met mijn gezin in woon. 

Creativiteit is nieuwe dingen verzinnen, manieren vinden 
om doelen te bereiken die eerder onbereikbaar leken. Bij 
de mooie bedrijven/merken waar ik voor heb mogen 
werken is het altijd mijn onderscheidend vermogen 
geweest om veranderingen te blijven realiseren. De juiste 
(vak)mensen met elkaar verbinden en gas bij geven op 
plekken waar de gaten vallen. Met creativiteit en 
enthousiasme is alles maakbaar. De Toyota Way 
Management Systeem (TMS) biedt hiervoor bewezen 
kaders die overal kunnen werken, graag vertel ik je er 
meer over.


Mijn toegevoegde waarde  
• In staat om snel te analyseren waar het 

verbeterpotentieel zit binnen een multidisciplinair team, 
zowel aan proceskant als aan team performance kant.


• Kan mensen enthousiasmeren en meenemen in het 
continuous improvement gedachtegoed. Weet daarbij 
de juiste balans te houden tussen zelf doen en de 
verandering managen


• Zorgt dat niet alleen de beoogde nieuwe situatie de 
juiste is, maar juist ook dat deze werkt voor jullie als 
klant en landt binnen de organisatie


https://www.linkedin.com/in/gerben-haverkamp-66aaaa1/


Opleiding 
Mechanical engineering  
1998 – 2005 | University of Twente


Internship  & Master Thesis 
2004 – 2005 | Nedtrain Consulting BV

 
Internship 
2004 – 2004 | Gemco Engineers BV


VWO 
1992 – 1998 | Carolus Clusius College


 
Trainingen  
• Lean management (Black Belt)


• Innovation management


• Project management (Prince 2)


• Presentation and communication


• Understanding consulting


• Change Management


• Analytical Problem Solving


Gerben Haverkamp 
Business Improver

Ervaring 
Haverkamp Consulting | Ondernemer 
2017 – heden 

Successful project/program management


• Supplier development at global medical technology 
company 


• Lean transition in fashion industry 

• Product introduction in bicycle industry

Koninklijke Gazelle

2014 – 2017 | Innovation Project Manager

Multidisciplinary teams (8fte)


• Supplier development at global medical technology 
company 


• Lean transition in fashion industry 

• Product introduction in bicycle industry

C1000

2014 – 2017 | Supply chain manager

Functional management of replenishment team (7fte)


• Responsible for the service level off all accounts in 
dairy, cheese, bread and frozen food


• Improvement programs with suppliers, e.g. on-shelf-
availability


• Integration projects with Jumbo


Talen 
Nederlands               

Engels

Duits

Frans

Chinees


