
De dynamische aard van de hedendaagse maatschappij dwingt 

organisaties snel in te springen op veranderingen. Bijblijven is belangrijk, 

een voorsprong behouden zo mogelijk nog belangrijker. 

Welke keuze moet u maken? En maakt u die keuze helemaal alleen, of heeft u behoefte 
aan een ervaren consultant die u hierbij ondersteunt?

Van den Hout Projectmanagement bv kan u hierbij helpen. Wij bewegen ons op 
het raakvlak van organisatie en techniek. Onze consultants treden op als adviseur door 
het bedenken van oplossingen voor al uw complexe vraagstukken. De kennis van onze 
consultants is breed en bevindt zich met name op de volgende gebieden:

- ICT infrastructuren (storage en back-up, virtualisatie, server based computing,  
 security, werkplekinrichting en –beheer).
- Begeleiding van aan- en uitbestedingen (Europese aanbestedingen, outsourcings 
 trajecten, onafhankelijke beoordeling offertes en aanbiedingen leveranciers, 
 opstellen Request for Information / Request for Proposal en beoordelen respons 
 op de RFI /RFP)
- Documentmanagement systemen (pakketkeuze, begeleiding inrichting en 
 implementatie, training gebruikers)
- Informatiemanagement en –analyse

Waar onderscheiden onze consultants zich in?
Onze consultants bieden u ondersteuning bij het nemen van beslissingen, het creëren 
van beleid en het uitvoeren van strategie met betrekking tot bovenstaande gebieden. Ze 
zijn niet alleen gericht op de techniek, maar met name ook op ‘uw business’. Ze maken 
de vertaling tussen uw business wensen naar de mogelijke oplossingen (van het ‘wat’ 
naar het ‘hoe’). Dit doen zij in samenwerking met u. Zij zullen dan ook regelmatig met 
u van gedachten wisselen om zo de mogelijkheden te creëren tijdig in te springen op de 
veranderende wensen en eisen van uw organisatie. Op deze manier kunnen de risico’s tot 
het minimum worden beperkt en kunnen vastgestelde doelstellingen worden 
gerealiseerd.

Wilt u meer weten?
Wij zijn graag bereid meer te vertellen over onze diensten en de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. 
Neem voor meer informatie contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer (013)-5301793 
en via www.jvdhout.nl

Naast ICT consultancy leveren wij diensten op het terrein van projectmanagement, interim en verander-
management. Ook hierover geven wij u graag meer informatie. 
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