
Elke hedendaagse organisatie heeft te maken met veranderingen. 

Veranderingen die in omvang vaak dermate groot zijn dat er situaties 

kunnen ontstaan waarin u tijdelijk behoefte heeft aan extra, 

professionele, inzet op het terrein van lijn- of verandermanagement. 

Van den Hout Projectmanagement bv kan u hierbij helpen. Onze interim- en 
verandermanagers hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld als brede specialisten 
op het gebied van crisismanagement en verandermanagement.

Onze interim- en verandermanagers hebben zeer brede kennis en ervaring, en 
benaderen trajecten vanuit zowel het organisatieperspectief als het ICT perspectief. 
Zij bewegen zich op het raakvlak van organisatie en techniek, en kunnen worden 
ingezet voor acute probleemsituaties, het opvangen van tijdelijke onderbezetting in 
het ICT lijnmanagement, bij begeleiding van ICT-outsourcingstrajecten en organisatie-
verandertrajecten.

Wat kunnen wij voor u doen?
Wij bieden interim- en veranderexpertise op de volgende gebieden:
- Crisismanagement
- Interim (ICT lijn) management
- Verandermanagement
- Organisatie-advies

Onze professionals kunnen u helpen bij het bepalen van uw beleid en het vertalen hier-
van naar concrete acties. De opdrachten die zij realiseren kenmerken zich, naast hun 
tijdelijke karakter, doorgaans door de wens om structurele, strategische veranderingen 
door te voeren. Andere redenen zijn de vraag vanuit de organisatie om (extra) ervaring 
rond veranderprocessen en het probleemoplossende vermogen van de interim manager.

Waar onderscheiden onze managers zich in?
Onze managers zijn stuk voor stuk professionals met een ruime en gedegen ervaring. 
Zij hebben al bij veel organisaties laten zien waar ze voor staan en vele opdrachten met 
succes en naar tevredenheid afgerond. Zij staan qua ontwikkeling zeker niet stil. 
Zij volgen een strak opleidingsschema en worden gecoacht vanuit de eigen organisatie.

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 interim en verandermanagement leveren wij diensten op het terrein van projectmanagement en 
ICT consultancy. Ook hierover geven wij u graag meer informatie. 
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