
Organisaties worden continu geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen. 

Ontwikkelingen die gevolgen hebben voor bijvoorbeeld hun ICT omgeving 

of breder nog, hun gehele organisatie. 

Het gaat hier dan om grote, vaak risicovolle stappen die gemaakt moeten worden, die 
veel tijd en geld kosten en tot goed resultaat moeten leiden. 
Hiervoor is het belangrijk dat deze trajecten projectmatig worden aangepakt. 
Als de specifieke expertise om complexe projecten op het raakvlak van organisatie 
en ICT professioneel te managen, (tijdelijk) onvoldoende aanwezig is in uw organisatie, 
kan van den Hout Projectmanagement bv u hierbij helpen.

Onze projectmanagers zijn ervaren specialisten op het gebied van grote projecten, op 
het raakvlak van organisatie en techniek. Zowel wat betreft de “harde ICT” zoals 
netwerkinfrastructuren, server based computing en werkplekmigraties, als “zachte ICT”, 
zoals het invoeren van complexe software, het uitbesteden van IT functies of inrichten 
van documentmanagementprocessen.

Onze ervaren professionals werken volgens een vaste projectaanpak:

faseren – beheersen – beslissen – afstemmen – samenwerken

Zij werken overwegend met PrinceII als projectmanagement raamwerk, wat voor u 
duidelijkheid garandeert in alle fasen van het project. Naast PrinceII zijn ze ook bekend 
met andere methodieken zoals PMCore of PMBok. Maar het belangrijkste voor u is, dat 
zij zich terdege realiseren dat dit slechts hulpmiddelen zijn. Hulpmiddelen om samen met 
u projecten succesvol, binnen tijd en budget en naar tevredenheid van de eindgebruiker 
op te leveren. Projectmanagement draait om mensenwerk: door samenwerking en goede 
communicatie worden doelen bereikt die misschien eerder voor onmogelijk werden 
gehouden.

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