
Veel beter in vier stappen! 

Wilt u efficiënter en effectiever worden én een goed 
project resultaat? Dan helpen wij u graag. 

We doen dit in vier stappen waarbij we u hands-on 
helpen om de, soms dringende, verandering goed én 
blijvend door te voeren. 

Hieronder ziet u ons 4-stappen verander model. Het 
model is gebaseerd op best-practices en onze ruime 
ervaring met het doorvoeren van verandering in 
organisaties. 

 

Wilt u meer weten over  hoe u slagvaardig 
veranderingen realiseert? Bel ons gerust voor een 
vrijblijvende afspraak. 

 

 

Wie zijn wij? 

De Neve IT Consulting 
begeleidt bedrijven bij 

het realiseren van 
verandering. 

  
Onze kernactiviteiten 

zijn IT Solution 
Management en 

(Agile)Project 
Management.  

Wilt u meer weten?  
Bel of mail ons gerust. 

Bertrand de NevePMP  

✆ +31 6 558 212 58 
✉ info@deneveIT.nl 
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SAFE 3.0 Agilist  

SAFE 3.0 met De Neve IT consulting helpt organisaties 
om efficiënter en effectiever te worden in alle lagen 
van de organisatie. Het verbindt bijvoorbeeld uw 
bedrijfsstrategie en budgetten met de teams die het 
werk uitvoeren. 

Dit alles op een zeer efficiënte en flexibele manier zodat 
uw concurrentie positie aanzienlijk wordt verbeterd. U 
doet meer en beter in minder tijd! 

!  
Mede door onze Scaled Agile Framework certificering 
en onze relevante management certificeringen kunnen 
wij de Agile methodiek goed toepassen in grote en 
complexe organisaties. 

Solution design  

De Neve IT consulting helpt bedrijven bij het vinden van 
de juiste ICT oplossing. We ontwerpen bijvoorbeeld 
control rooms voor de regie en het bewaken van 
bedrijfskritische processen, of bijvoorbeeld oplossingen 
waarmee u beter uw dienstverlening (IT service 
management) doet! 

Onze aanpak is persoonlijk, gebaseerd op best-
practices en wordt altijd goed afgestemd op uw 
behoeftes. Wij begrijpen dat iedere organisatie uniek is!

 

NIEUW! 

Scrum  
introduction workshop 

“een verfrissende en 
interactieve workshop 

waarmee u uw 
organisatie helpt de 

methode te 
begrijpen.” 

De introductie 
workshop duurt 2-3 uur 
en wordt desgewenst 

bij u op kantoor 
gegeven. 

De deelnemers leren 
en ervaren de essentie 

van de methode en 
zijn dan ook veel beter 

in staat om te 
beoordelen of de 
methode in hun 

werkomgeving past. 

Tijdens de workshop 
zitten de deelnemers 

niet stil: we gaan leuke  
spelletjes doen 
waardoor we 

elementen uit Scrum 
daadwerkelijk ervaren 

én elkaar nog beter 
leren kennen! 
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