
Inhoudelijk projectmanagement 

Onze projectmanagement activiteiten bevinden zich 
meestal op het snijvlak van IT solution architecting, 
implementatie en het veranderingsmanagement.  

Een complex gebied waar doorgaans belangrijke 
veranderingen worden ingezet en een goede 
begeleiding onontbeerlijk is. 

De Neve IT Consulting helpt u om slagvaardig 
veranderingen te realiseren. 

 ®  ®   ®

Wie zijn wij? 

De Neve IT Consulting 
begeleidt bedrijven bij 
het maken van IT 
strategische keuzes en 
met het realiseren van 
verandering. 

Wij helpen u met het 
opstellen van de 
business case en bij het 
vinden van de juiste 
oplossing(en) om de 
beoogde resultaten te 
realiseren.  

Onze kernactiviteiten zijn 
IT Solution Management 
& Project Management.  

Wij hebben daarmee al 
meer dan 25 jaar 
ervaring en expertise 
opgebouwd. 

Wilt u meer weten?  
Bel of mail ons gerust. 

Bertrand de NevePMP CPDM 

✆ +31 6 558 212 58 

✉ ️info@deneveIT.nl 
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SCRUM 

“Een moderne managementmethode die bedrijven 
belooft 2x zoveel te doen in de helft van de tijd” 

Scrum is een term vanuit het rugby. Het team werkt bij 
een Scrum nauw samen om de bal over het veld te 
verplaatsen in de richting van de tegen-stander. 

Bij Scrum op de werkvloer wordt een project opgedeeld 
in kleine tijdgebonden stukjes (sprints) waarbij een 
multidisciplinair team één voor één aan de 
prioriteitenlijst (backlog) van het project werkt.  

Iedere sprint levert direct bruikbare toegevoegde 
waarde op (product increment). De prioriteitenlijst kan 
na iedere sprint worden bijgesteld.  

Op die manier ontstaat er goed inzicht en kan tijdig 
worden bijgestuurd.  

Goed Scrummen is nog niet zo eenvoudig.  

Een Scrum Master helpt u om de moderne 
managementmethode in uw organisatie door te 
voeren.

 ®  ®   ®

Coaching 

Onze passie voor 
slagvaardige en moderne 
IT project- en service 
organisaties delen wij 
graag met u. 

Wij coachen in: 

• het opstellen van een 
professionele Business 
Case,  

• het uitvoeren van een IT 
selectietraject, 

• het opzetten van een 
ITIL Service 
Management 
organisatie, 

• het introduceren van 
SCRUM in uw organisatie 
of bijvoorbeeld 
coaching in, 

• het opzetten van een 
slagvaardige Project 
Management 
Organisatie. 

🌐www.deneveIT.nl 
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