
Mijn stellige overtuiging is dat “kennis-organisaties” het verschil gaan 
maken. De hoeksteen van deze bedrijven zijn de professionals. Zij maken 
het verschil. Een geoliede informatievoorziening laten de professional 
excelleren, de organisatie bloeien tot een slagvaardige TOP onderneming. 
Dit werkt direct en indirect door in het bedrijfsresultaat.

Mijn passie is uw organisatie te laten floreren door een goede informatievoorziening. 
Met mijn jarenlange ontwikkelde en intussen beproefde aanpak loods ik U naar 
succesvolle wateren. Verschillende mogelijkheden worden helder en in een logische 
volgorde gepresenteerd. Alleen de relevante onderdelen worden opgenomen in de 
adviezen. Eerst hoogover en vervolgens inzoomen op de details. De voor en nadelen 
zijn inzichtelijk gepresenteerd.

Resultaten: Bij veel van mijn klanten boek ik één of meer van onderstaande 
generieke resultaten. Samen bepalen we de specifieke voordelen bij jouw bedrijf.

Geen dubbele invoer (eenmalig aan de bron)
Projecten op tijd en binnen budget afgerond
Doelen uit de jaarplannen “landen” in de ICT (implementatie-kracht)
Kennis wordt gedeeld en op het juiste moment beschikbaar
Altijd de laatste versie van documenten
Het stuur in handen bij de aansturing van de leveranciers
En veel meer … 

Specialisatie: Verbinden is mijn specialiteit: ik versterk de samenwerking van 
afdelingen, collega’s en zeker de leveranciers en partners. In een holistische aanpak 
komen de mensen, processen en technologie bijeen in een integrale architectuur.

Vertrouwen: Eén plaatje zegt meer dan duizend woorden. Eén ervaring zegt meer 
dan duizend plaatjes. Ik ben nieuwsgierig naar onze eerste ervaring. Graag laat ik 
mijn toegevoegde waarde zien in een kort advies, zodat we samen ervaren of de klik 
er is. 

Neem vrijblijvend contact op om te kiezen hoe we onze eerste ervaring starten. 
Email naar g.jongerhuis@inetco.nl of bel op mijn mobiel +31 6 53121111.

ICT Gids: een oproepbare ICT partner die op regie basis 
de vertrouwenspersoon is voor alle ICT vragen.
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