
 

Manon Diepenmaat (drs.)  
Vanaf januari 2018 zelfstandige onder de naam Lemon Consulting. 
Daarvoor ruim 11 jaar als senior adviseur werkzaam geweest voor  
RONT Management Consultants (voorheen TNO MC) op het gebied van  
sturingsvraagstukken, team-en organisatieontwikkeling en continu verbeteren.  
 

 

Personalia 
Adres: Kamperfoeliestraat 14, 1402 GD, Bussum 
KVKnr: 70466947 
Tel. 06 – 101 93 107 

Geboortedatum: 24-06-1983 
Website: www.lemonconsulting.nl  
Rijbewijs: B

Geboorteplaats: Hengelo      Burgerlijke staat: ongehuwd, 2 kinderen 
 
Profiel 
(Interim) projectleider, trainer of adviseur op het gebied van team- en organisatiebrede ontwikkel- en verandervraagstukken. 

 Analytisch 
 Resultaatgericht 
 Empathisch 
 Ondernemend 
 Sterke sparringpartner 

 Klantgericht 
 Getting things done mentaliteit 
 Intrinsieke motivatie om impact te maken 
 Daagt de huidige situatie uit 
 Schrijfvaardig

 
Interim opdrachten, projecten en onderzoeken 
Interim opdrachten & projecten 

 Interim coach Continu verbeteren / Lean bij Saxion 
Hogeschool Enschede / Deventer. 1,5 tot 3 dagen 
p/week. Opdracht: Binnen de teams en het MT de 
filosofie en methodiek van Lean/Continu verbeteren 
implementeren. Doel: meer efficiëntie, meer 
eigenaarschap in de teams en professionalisering 
leiderschap. (Maart 2018 – heden verschillende 
diensten en academies begeleid). 

 Interim projectleider Strategie ontwikkeling en 
implementatie bij Agrifirm Gewasbescherming. 
Opdracht: Consument wil steeds minder 
gewasbeschermingsmiddelen op voedsel. Noodzaak tot 
ontwikkelen nieuwe strategie inclusief verdienmodel. 
(Zomer 2019 – nov 2019. Vervolg afdeling zaaizaden 
start dec 2019 - heden. (tevens 2016 - eind 2017). 

 Sturingsvraagstukken: Strategie ontwikkeling en 
implementatie (A3 methodiek) bij tientallen organisaties. 
Bibliotheken, zorgorganisaties, provincies, hogescholen, 
gemeenten, veiligheidsregio’s, IGZ etc., Meest recent 

o Gemeente Wijdemeren,medio 2018 & nov 2019. 
o Gemeente HLTsamen, 2018 & 2019 
o Gemeente Schagen, begin 2018 
o Gemeente Heerhugowaard, nov 2019 
o Gemeente Meierijstad, nov 2018 – maart 2019 
o Avedan, dec 2017-nov 2018 
o PWN Technology, nov 2019 
o MST Enschede, sept-okt 2019 
o Kinderopvang ’t schoapie, voorjaar 2019 
o Ir. Lely Lyceum Amsterdam, eind 2018 - heden  

 Lean traject in verpleeghuis Bruggerbosch onder de 
noemer ‘zorg aan zet’. Eigenaarschap in de 
‘zelforganiserende’ teams stond centraal. Enschede 
 (projectleider jan 2017 – dec 2017). 

 Kwartiermaker/  Interim projectleider fusie Advies en 
Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en Steunpunt 

Huiselijk Geweld (SHG) naar een Veilig Thuis zowel in 
regio IJsselland als Twente. Opdracht: organisatie 
inrichting (structuur, cultuur) vormgeven en realiseren 
en inbedding organisatie in lokale veld (waaronder 
samenwerking met RvdK, Veiligheidshuis, politie en 
gemeenten) (mei 2014– jan 2015). 

 Nieuw concept toepassen en begeleiden in het kader 
van ‘zelforganiserende teams aan zet’ bij de Zorgboog.  
(projectleider jan 2018 – zomer 2018) 

 Opstellen uitvoeringsagenda’s voor de implementatie 
van Omgevingswet en privatisering van gebiedsteams 
bij Gemeente Ooststellingwerf (begin 2017). 

 Organisatiebrede Lean audit op ‘continu verbeteren’ 
uitgevoerd bij Talen Vastgoedonderhoud (2015) 

 
 
Onderzoeken 
Projectleiding en onderzoeker diverse grote onderzoeken, o.a.: 

 Evaluatie onderzoek medewerkersbeleving Wet 
Herziening Gerechtelijke kaart, Ministerie van Justitie 
(2017) 

 Evaluatie onderzoek in het kader van zelfevaluatie naar 
Veiligheidsregio IJsselland (2017) 

 Evaluatie onderzoek onder medewerkers naar beleving 
van kwaliteit Veilig Thuis Twente (2016) 

 Evaluatie en doorontwikkeling Functie Kwalificaties 
Onderwijs (FKO). Fontys Hogescholen (2015)  

 Vóór 2015 onderzoeken naar onder meer Elektronische 
detentie; Effectiviteit reclasseringsbalies, 
ondersteuningsstructuur Palliatieve zorg, diverse 
KTO’s, MTO’s etc.  
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
Trainerservaring (o.a.) 

 Green Belt Lean Management voor zorg en 
overheidsorganisaties incl. coaching projecten 2016-  eind 
2017 (trainingen verzorgd vanuit open inschrijving) 

 Yellow Belt Training, Gemeente Zoetermeer. 2017 
 Teamvormings- en ontwikkelsessies management, 

middenkader en uitvoerende teams bij Vestia 
(woningcorporatie) in het kader van organisatie 
ontwikkeling (programma: Mensen maken Vestia), jan 
2016- medio 2017. 

 Leiderschapsontwikkeling en professionalisering 
psychologen en directieteams, DJI, programma transitie 
gevangeniswezen, 2010 – 2014. 

 

 Inspiratiesessie voor HR-professional m.b.t coachen en 
begeleiden van zelforganiserende teams vanuit Lean 
filosofie/methodiek, BMN. (begin 2018). 

 Professionalisering functie toetsers: Waarderende 
coaching en gespreksvoering voor toetsers. Gemeente 
Hengelo. 2017. 

 Waarderend Auditen, Waarderend onderzoeken & Lean 
(Auditen) bij vele organisaties. 2008 – heden. Meest 
recent: WA bij Medrie Huisartsen Zwolle, begin 2018.  

Publicaties
 
Boeken 

 Lean: van hype naar verbetercultuur, Vakmedianet, 2017.  
 Generatie A3: Transformationele leiders over de 

betekenis van de A3 methodiek, Kluwer, 2011. 
 A3 methodiek: Naar jaarplannen met meer focus en 

bezieling - en minder papier, Kluwer, 2010. 
 

Artikelen (o.a.) 
 Artikel Lean Auditen. Sigma, februari 2015. 
 Artikel Lean Auditen: haal meer rendement uit interne 

audits! Kwaliteit In Bedrijf, augustus 2013. 
 E-books: waarderend auditen én Lean auditen  

 
Opleidingen 

 
 Certified Scrum master/agile coach. B-agile, 2018 (via 

Coöperatie Vonkers).  
 Lean Six Sigma, Bureau Tromp, Black Belt, 2016. 
 Lean Management, Green Belt, TNO MC, 2015. 

 
 Opleiding tot coach, School voor Coaching, 2011. 
 Bedrijfskunde, RUG, Master HRM, 2004 – 2007 

(afgerond). 
 Saxion Hogeschool, Personeel & Arbeid. 2000-2004 

(afgerond).
 


