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� SOLUTIONS MANAGEMENT

We leven in een wereld waarin nieuwe inzichten en veranderingen 
elkaar in rap tempo opvolgen. Technologie met name vanuit de IT 
sector is alomtegenwoordig en de systemen worden steeds 
geavanceerder en complexer.

Om de beste oplossing te selecteren en ‘in te bedden’ in 
organisaties is het essentieel dat men over de juiste kennis en 
ervaring beschikt. De Neve IT consulting biedt een brede en 
diepgaande kennis van organisaties, IT en project 
managementmethodieken. Een onmisbare rol bij complexe 
verandering.

Onze werkwijze
Wij begeleiden u in het ontwikkelen van strategieën, het selecteren 
en het implementeren van oplossingen, dit doen wij op een 
professionele en hands-on wijze.

Het is onze taak om een stimulerende en onafhankelijke 
begeleiding te bieden waarbij reeds aanwezige creativiteit, kennis 
en vaardigheden in uw organisatie goed worden benut. 

Hierbij houden wij uw organisatie in de regie en verantwoordelijk om 
haar doelen te realiseren.

Ter illustratie, gebruikelijke activiteiten in een selectietraject 
voorafgaande aan een bedrijfsbrede software implementatie

Schematische weergave RFI / RFP traject

 

De Neve IT Consulting 
begeleidt bedrijven bij het 

realiseren van verandering. 

 Onze kernactiviteiten 

Solutions Management,    
Agile coaching en             

Project Management 

Wilt u meer weten?  

Bel ons gerust. 

Bertrand de Neve 

✆ +31 6 558 212 58 

✉ info@deneveIT.nl 

www.deneveIT.nl 

Dare to be different 

Select and Implement the 
right solution 
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Voordelen en inhoud
Wij hebben een zeer ruime (internationale) werkervaring en hebben 
een stevige opleiding. Goed luisteren, observeren, continu leren en 
de werkwijze aanpassen aan individuele behoeften is ons 
vertrouwd.

Wij helpen u met het identificeren en balanceren van de behoeftes, 
het vormen van heldere doelen en bij het verkennen van potentiële 
oplossingen binnen en/of van buiten uw organisatie.

Wij bieden een onafhankelijke begeleiding waarbij uw medewerkers 
goed betrokken zijn. De gewenste verandering(en) willen we 
immers goed gedragen en verankerd hebben in uw organisatie.

Wij schromen niet om behoeftes en doelen ter discussie te stellen.

De duur en kosten van het traject zijn afhankelijk van de projectduur 
en actuele tijdbesteding.

Over ons
In alles wat wij doen geloven wij in openheid, kennisdeling en in het 
veranderen van achterhaalde gewoontes en oplossingen. 

Door aandacht, eenvoud in oplossing en door het toepassen van 
moderne technologie met een stimulerende managementstijl 
werken wij met u samen aan een betere toekomst.

Met veel plezier en succes ontwerpen wij dan ook zinvolle 
oplossingen en begeleiden verandering in organisaties.

Wij zijn ambitieus, optimistisch en praktijkgericht. Wij denken 
stappen vooruit zodat u de aandacht krijgt die nodig is!

Wilt u meer weten? 
www.deNeveIT.nl en bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek. 

 

NIEUW! 

Scrum  
introduction workshop 

“een verfrissende en 
interactieve workshop 

waarmee u uw organisatie 
helpt de methode te 

begrijpen” 

De deelnemers leren en 
ervaren de essentie van de 
methode en zijn vervolgens 

veel beter in staat om te 
beoordelen of de methode in 

hun werkomgeving past. 

Tijdens de workshop zitten de 
deelnemers niet stil: via 
interactieve(rol)spellen 

ervaren de deelnemers de 
Agile methode én leren ze 
elkaar nog beter kennen!
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