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Wij maximaliseren
rendement op IT door
het samenbrengen van
mensen, middelen en
methodieken

www.it-councelor.nl

IT-rendement specialisten
Organisaties die IT willen inzetten als onderscheidende factor zijn bij ons aan het juiste adres. IT-Councelor is de
onafhankelijke specialist voor het maximaliseren van IT-rendement. Wij leveren geen technologie of applicaties,
maar diensten die ervoor zorgen dat de mogelijkheden die IT biedt optimaal benut worden. Onze ervaren
managers realiseren met passende investeringen en korte doorlooptijden concrete resultaten als het gaat
om inrichten, optimaliseren en innoveren van IT-omgevingen. Als onafhankelijke partij voorzien wij
organisaties van praktijkgerichte IT-expertise en doen dat op een vakkundige en mensgerichte manier.
Want IT mag dan een technisch domein zijn, uiteindelijk zijn het de mensen die bepalen of de inzet
van IT succesvol is. IT-Councelor stelt de mens centraal. Door te investeren in de kennis van
medewerkers wordt de IT-omgeving beter en het gebruik effectiever.
De IT-Councelor aanpak maakt complexe IT-onderwerpen voor
organisaties begrijpelijk en bespreekbaar. Hierdoor ontstaat er
wederzijds begrip en gaan mensen werken vanuit dezelfde
kaders en gemeenschappelijke doelstellingen

IT-dienstverlening optima forma
IT is een strategische factor van betekenis voor bedrijfsvoering en klantbediening.
Door de juiste inzet van IT kan een organisatie ten opzichte van de concurrentie een
voorsprong creëren. Wij geloven dat organisaties veel meer moeten investeren in de
mensen die IT maken en gebruiken. Het rendement van technologie en applicaties is direct
verbonden aan de kennis en vaardigheden van medewerkers. Hiervoor biedt IT-Councelor
een complete set van diensten aan.
Management
IT-Councelor helpt organisaties door het inzetten van ervaren managers die eindverantwoordelijkheid nemen
voor de invulling en het resultaat van IT. De management diensten beslaan alle terreinen van het IT-speelveld.
Door de combinatie van ervaren professionals en praktijkgerichte methodieken worden projecten, organisaties en
veranderingen op een effectieve manier gemanaged en tot een goed einde gebracht.
Training
Met onze trainingen dragen wij praktijkgerichte kennis, ervaring en
gebruik van methodieken over. We doen dat met gerichte, op maat
gemaakte trainingen, maar ook met diverse Masterclasses.
Deelnemers krijgen bij onze trainingen in een kort tijdsbestek
inzicht in de mogelijkheden van IT en wat er nodig is om
optimaal resultaat uit IT-investeringen te halen binnen de
context van een organisatie.
Coaching
Voor begeleiding en ondersteuning bij het uitvoeren van
IT-taken, bieden wij verschillende vormen van coaching aan.
We zijn hierbij sparringpartner voor de IT-verantwoordelijke
en helpen bij de uitvoering van taken. Dit kan zowel persoonlijke
begeleiding als inhoudelijke ondersteuning zijn waarbij er
expertise wordt ingebracht op diverse gebieden. Door middel
van coaching treden wij op als IT-klankbord voor medewerkers en
managers.

Van teleurstelling naar succes

ROLLEN

Wie kent ze niet: de verhalen van mislukte IT-projecten en verkeerde IT-investeringen. Veelal worden de
hooggespannen verwachtingen en gedane beloftes niet waargemaakt. Toch kunnen we niet meer zonder;
informatiestromen zijn levensaders geworden voor de bedrijfsvoering en bepalen
in grote mate de concurrentiekracht. IT is een kritische factor geworden voor
innovatie en winstgevendheid. Dit vraagt om een fundamenteel andere
benadering van IT. Daarom is de aanpak van IT-Councelor anders dan in de
markt gebruikelijk is. Wij geloven niet in standaard IT. Een IT-omgeving moet
passen bij de context van een organisatie met nadruk op het integrale
karakter. Het samenbrengen van business en IT is hierbij een absolute
voorwaarde. Wij bereiken dit door te werken vanuit bedrijfsprocessen.

Oplossingen voor organisaties
IT-Councelor denkt vanuit de klantorganisatie en de behoefte
van medewerkers. Wij zijn geen traditioneel consultancy bedrijf maar een
resultaatgericht IT-bedrijf gebouwd op jarenlange ervaring en praktijkgerichte
kennis.

Slimme uitbesteding

Het goed bepalen wat een organisatie op het gebied van IT zelf wil doen en wat zij wil uitbesteden, is geen sinecure.
IT-Councelor helpt organisaties met het realiseren van contracten met de beste prijs/kwaliteitverhouding. Wij helpen
organisaties om de focus te houden op IT-taken waarmee men zich kan onderscheiden, met het verbeteren van
de IT-dienstverlening, het verhogen van de tevredenheid en het realiseren van een optimale inzet van beschikbare
capaciteit.

Heldere IT-richting

Organisaties worstelen om IT een plek te geven die past bij het bedrijf en om helder te krijgen welke veranderingen
noodzakelijk zijn. IT-Councelor zorgt voor een helder geformuleerde IT-richting die begrepen wordt door alle
betrokkenen en vult deze aan met een concreet plan hoe deze richting kan worden uitgewerkt.

Succesvolle IT-systemen

Implementatie projecten bestaan uit diverse belangen en aspecten waardoor het goed managen
en uitvoeren van een project een uitdagende onderneming is. IT-Councelor realiseert selecties
en implementaties waarbij het systeem de bedrijfsprocessen optimaal ondersteunt en
gebruikers bijdragen aan een efficiënte en effectieve operatie.

Effectieve samenwerking

De business en IT begrijpen elkaar vaak niet, hebben andere belangen
en verschillende karakters. Door een effectieve samenwerking tussen
betrokkenen zorgt IT-Councelor ervoor dat IT een onderscheidende factor
wordt en de business en IT op een constructieve manier samenwerken.

IT bij fusies en overnames

Deze combinatie lijkt op papier al te vragen om moeilijkheden. Echter, met
de begeleiding van IT-Councelor biedt dit juist kansen voor verbeteringen vanuit
financieel, operationeel en klantperspectief.

IT-Councelor biedt IT-verantwoordelijken een begrijpelijke en praktijkgerichte
methodiek waarmee zij de integrale IT omgeving in beeld en onder controle krijgen
en er ruimte ontstaat voor verbeteringen en innovaties

De mensen maken het
verschil

Kop erbij

De mensen die wij inzetten bij onze klanten
hebben brede kennis en ruime ervaring op ITgebied. Ze zijn goed in het vereenvoudigen van
complexe materie, het verbinden van mensen,
het activeren van betrokkenen en het borgen
van kennis. In het uitvoeren van opdrachten
volgen ze vaste processtappen die concrete
resultaten opleveren en houvast geven voor
alle betrokkenen. Door ons netwerk van
professionals is er een continue uitwisseling
van kennis en ervaring waar klanten van
profiteren. Zo zorgen we voor hoge kwaliteit
en verrassende resultaten.

Ogen open

Kundig & Gefocust

Analyserend & Oplossend

Hart voor de klant
Positief & Integer

Handen uit de mouwen
Doelgericht & Uitvoerend

Onder de knie krijgen
Snel & Goed

Voeten in de modder
Collegiaal & Betrokken

Een effectieve aanpak
Met onze voor iedereen begrijpelijke aanpak en eenvoudige visualisaties van
complexe dingen, brengen we de integrale IT-omgeving snel in beeld, kijken
we waar de problemen zitten en zorgen we ervoor dat die structureel
worden opgelost. Daarmee creëren we ruimte om de innovatieve
mogelijkheden van IT ten volle te benutten en motiveren
we gebruikers om IT als onderscheidende factor te
omarmen. Met onze ervaren managers en
eenvoudige methodieken sluiten we aan bij
de eigenschappen van een organisatie
en haar medewerkers.

