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Welkom bij Xedis, management consultants for business technology! 

Xedis biedt ICT management en proces consultancy op maat. Wij on-

derscheiden ons door ervaren consultants met sterke strategische, 

analytische, technologische en people skills. Onze klanten appreci-

ëren onze persoonlijke aanpak die gebaseerd is op wederzijds res-

pect, vertrouwen en gedeelde waarden.  

Wij staan ICT en business technology departments bij om processen 

af te stemmen op de noden en verwachtingen van de business. We 

helpen uw mensen om de juiste strategische keuzes te maken voor 

uw projecten en staan aan uw zijde bij de implementatie van nieuwe 

technologieën.  

We zijn een kennisintensieve organisatie met een breed vertakt net-

werk. Wij houden de vinger op de pols en blijven steeds op de hoog-

te van de trends die voor u belangrijk worden. We kunnen u een ser-

vice portfolio bieden die het u mogelijk maakt om sneller, efficiënter 

en beter uw business doelstellingen te halen. 

Ontdek in deze brochure wat wij voor u kunnen betekenen. 

 

Geert Vansteenkiste & Johan Debruyne,  

Managing Partners 

- MANAGEMENT CONSULTING FOR BUSINESS TECHNOLOGY - 
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De context waarin wij allen ondernemen ver-

andert voortdurend. Termen zoals revolutie en 

disruptie zijn met recht toepasbaar op onze 

tijd. 

Onze klanten ervaren dat hun organisatie soms 

onvoldoende wendbaar en veerkrachtig is om 

snel en adequaat te kunnen inspelen op die 

veranderingen. Ze hebben dikwijls reeds grote 

investeringen gedaan op vlak van ICT, maar 

deze zijn niet steeds optimaal geïntegreerd of 

brengen (nog) niet het verwachte resultaat. 

Hierdoor wordt de return van ICT dikwijls als te 

gering gepercipieerd. Sommige klanten staan 

voor een cruciale beslissing van (her)

investeren, maar de prioriteiten en integratie 

met de bestaande ICT zijn niet duidelijk ge-

noeg, om maximaal rendement te behalen.  

Op ICT vlak kunnen megatrends en nieuwe 

technologieën (zoals digitalisering, big data, 

cloud, IOT, ...) een bedreiging zijn, maar ook 

een opportuniteit vormen. Meer dan ooit is ICT 

een instrument binnen de onderneming dat de 

processen kan automatiseren en optimalise-

ren. 

Maar ICT is meer dan hardware en processen: 

het is ook een manier om strategisch te plan-

nen en uw onderneming klaar te stomen voor 

de uitdagingen van de toekomst. ICT is busi-

ness critical geworden, het is de slagader van 

uw organisatie. 

Context Onze klanten wensen in het kader van busi-

ness efficiëntie, continuïteit en innovatie o.a. 

minder complexe ICT architecturen, eenvoudi-

gere support, transparante processen en kos-

tenpatronen, en minder afhankelijkheid van 

de grote IT marktspelers. Onze klanten willen 

weten waar elke euro zijn vruchten afwerpt en 

aan welke kosten en wijzigingen men zich kan 

verwachten. ICT investeringen moeten rende-

ren en zorgen voor harmonie tussen technolo-

gie en business. Hier komt Xedis in het spel. 

Onze klanten variëren van KMO’s tot grote 

organisaties in de profit- en non-profit sector.  

We beschikken over heel wat specifieke kennis 

van bepaalde sectoren en industrieën gekop-

peld aan de kennis van de ICT-uitdagingen 

voor die sectoren.  

Dit laat ons toe om in verschillende sectoren 

onze klanten bij te staan met relevant en to-

the-point praktisch advies om te zorgen dat de 

ICT-organisatie werkt voor de business doel-

stellingen. 

We kunnen uw team versterken als tijdelijk 

“trusted advisor” of tijdelijk de leiding nemen  

van een bepaald domein of project. We coa-

chen en motiveren uw mensen om veranderin-

gen te begrijpen, te appreciëren en door te 

voeren.  

Wij hebben heel wat ervaring in sectoren zoals 

Energy & Utilities, Overheid, Gezondheidszorg 

en Welzijnssector, Media, Bouw, Technologie, 

en de Dienstensector.   

At your service 
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Onze focus 

Elk advies is anders, maar enkele thema’s ko-

men steeds terug. Vele klanten doen beroep 

op ons om bedrijfsprocessen via ICT te optima-

liseren of om de ICT-omgeving af te stemmen 

op veranderende omstandigheden.  

Zulke aanpak houdt dikwijls in dat we de ICT-

omgeving gaan aligneren aan een groeipad in 

de Business. Wij denken niet in vakjes, maar 

zoeken samen met u het antwoord op uw uit-

dagingen. We kunnen u begeleiden van audit 

en probleemstelling over analyse tot advies en 

implementatie. 

Xedis begeleidt u op de weg naar een maxima-

le integratie tussen ICT en business. Met onze 

expertise dekken we de traditionele ICT af 

(technologie, architectuur, processen, organi-

satie van de back-office), maar focussen even-

zeer op de uitdagingen van recente trends (big 

data, IOT, BYOD, cloud computing, …). 

Naast ervaring in dergelijke trajecten brengt 

Xedis een unieke kijk op de menselijke kant 

van dergelijke processen mee: wat is hun beste 

plaats, hoe kunnen ze gecoacht worden, hoe 

kunnen we de organisatie efficiënt laten wer-

ken, etc.  

Buiten de technische componenten gaat dit 

ook over het meekrijgen van de mensen die 

uiteindelijk de waarde moeten realiseren. We 

zien dit als een belangrijke differentiator t.o.v. 

andere spelers in de markt. 

 

 

Wij kunnen u helpen met: 
 

 Het uittekenen van  ICT-organisaties; 

 Het  scherper stellen en werkbaar maken 

van ICT-strategieën (scans, audits etc.); 

 Het beter afstemmen van ICT-strategieën 

op de verwachtingen van de business; 

 Het begeleiden bij pakketselecties, leveran-

ciers- of partnerselecties of outsourcing tra-

jecten (Guardian Angel); 

 Het rechttrekken van spaak gelopen pro-

jecten;  

 Het beheren van nieuwe projecten en stra-

tegische programma’s;  

 Het inrichten van Service Management or-

ganisaties; 

 Het assisteren bij belangrijke, ingrijpende 

beslissingen zoals fusies, acquisities, afsplit-

sing; en dit met betrekking tot technologie 

aspecten; 

 Het begeleiden van veranderingen en de 

implementatie van business-ICT-

gerelateerde processen; 

 Prioritering bij o.a. reorganisatie of budget-

wijzigingen; 

 Het verzekeren van Business Continuity; 

 Het doorvoeren van Maturity Assessments; 

 Het uitvoeren van ICT profile screening. 

 ... 

 De Xedis-aanpak   
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Xedis Services Portfolio 

Wanneer men wil inzetten op zijn sterke pun-

ten is er focus nodig. Daarom houden wij ons 

ook strikt aan de zaken waar we ons sterk on-

derscheiden van onze concurrenten. Wat we 

niet doen is: 

 Het zelf implementeren van pakketten; 

 Het schrijven van software toepassingen 

(websites, apps, ...), en levert dus ook geen 

eigen programmeurs; 

 Het installeren of configureren van hardwa-

re en software. 

Door onze jarenlange ervaring in de sector 

kunnen we u hierbij wel externe partners aan-

duiden die volgens onze waarden en kwali-

teitsvisie werken met specifieke expertise op 

operationeel vlak. 

Wat we niet doen 
Onze mensen gaan er prat op dat ze in de or-

ganisatie van de klant opgaan (“blenden”). 

We geloven dat dit de beste manier is om re-

sultaten te bereiken. Xedis doet dit voorname-

lijk op tijdelijke basis: voor een bepaald project 

of binnen een groter traject. Wij zitten als co-

piloot aan uw zijde en helpen en coachen uw 

eigen mensen om zelf te navigeren. 

De Xedis managing partners nemen actief deel 

aan de projecten tot en met participatie aan 

Steering Groups en gesprekken met senior bu-

siness leaders om de vooruitgang te monito-

ren. Op deze wijze bewaken ze mee de kwali-

teit van dienstverlening en het gebruik van de 

juiste middelen en technieken. De managing 

partners zien het als hun taak om naar de 

klant toe continue toegevoegde waarde van 

de interne en externe middelen te garande-

ren. 

Onze consultants nemen deel aan een continu 

leerproces en hebben de hele Xedis ervaring 

mee. Dit onder de vorm van de Xedis Codex en 

bijkomend door actieve kennis-sessies met 

Xedis collega’s. Via interne en externe oplei-

dingen, alsook door het uitwisselen van best 

cases, blijven ze voortdurend scherp. 

Onze werkwijze 

Xedis werkt enkel met zeer ervaren consul-

tants (sommige zijn ex CIO’s van grote onder-

nemingen) die geselecteerd worden op basis 

van hun expertise, hun persoonlijkheid 

(cultural fit) en hun oog voor de menselijke 

kant van de zaak.  
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U stuurt, wij navigeren 

Voor onze specifieke manier van werken ge-

bruiken we graag de metafoor van copiloot.  

U zit aan het stuur en weet waar u naar toe 

moet (strategie). Maar misschien kan u ook 

een onafhankelijke copiloot gebruiken die u 

helpt te detecteren waar de moeilijke punten 

liggen, wanneer het goed is te versnellen of te 

temporiseren.  

Samen met de copiloot evalueert u wat de vol-

gende etappes kan brengen en hoe er op te 

anticiperen. Eventueel zal hij u ook een andere 

weg aanduiden waar hij dit raadzaam acht.  

Xedis kan de copiloot zijn bij alle ondernemin-

gen waar de technologie de motor of de slag-

ader is. Wij beschouwen echter de ICT als faci-

litator van de business.  Daarom kiezen wij re-

soluut voor een dubbele rol: wij kunnen copi-

loot zijn van de business-piloot (CEO / Business 

manager) zowel als van de IT-piloot (motor-

ingenieur / CIO / ICT-directeur).  

Onze medewerkers zijn essentieel om onze 

missie te realiseren. Daarom hechten we veel 

belang aan onze bedrijfscultuur en we wen-

sen dat deze ten allen tijde door onze mede-

werkers wordt uitgedragen.  

De centrale HR-waarden zijn voor ons open-

heid, vertrouwen, integriteit: en menselijk-

heid. 

Onze mensen 

“

De consultants van Xedis hielpen bij de ontwikkeling van een op maat gemaakte strategie om de 

transparantie van de ICT-dienstverlening naar de business toe te verbeteren. Door de hogere transpa-

rantie en de duidelijke prestatieparameters van mijn ICT organisatie kan er nu samen met het ma-

nagement een beter ICT-plan opgesteld worden.  M. Deroulou, ICT Manager Constructiv 

“ 

“ 

“ 

Ik wenste geen consultants die mij alleen maar handboekkennis navertelden, maar ervaren en mature 

mensen die zich inleven in mijn zorgen en processen en die inzicht hebben in het grote IT plaatje van de 

service operations. Het inlevingsvermogen en de culturele match zijn voor mij grote troeven van onze 

consultant. Voor mij is zijn rol uitgegroeid tot die van een trusted advisor.  K. Versavel, Manager IT 

Service Center, PSA  
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Toegevoegde waarde 

We zijn er van overtuigd dat waardengedreven 

management tot betere resultaten, meer ver-

trouwen en een duurzaam bedrijfsmodel leidt. 

Wij hebben dit geïnternaliseerd en dragen dit 

uit naar onze cliënten onder het motto: “doe 

wat je zegt en zeg wat je doe”. 

 

 Xedis wil toegevoegde waarde creëren voor 

zijn klanten door hun ICT-management- en 

strategische mogelijkheden te verbeteren en 

te aligneren met de business. De kwaliteit 

van onze dienstverlening is hiervoor cruci-

aal. 

 Xedis wil zich van de concurrentie onder-

scheiden door zijn klantgerichte attitude en 

de inside sector- en technologiekennis. Wij 

bieden u expertise, wat we definiëren als de 

som van ervaring en kennis. 

 Door de combinatie van  duidelijke toege-

voegde waarde, de kwaliteit van diensten en 

de expertise van onze mensen garanderen 

we customer delight. Wij gaan er prat op 

geen ontevreden klanten te hebben!  

 

Onze medewerkers zijn essentieel om onze 

missie te realiseren. Daarom hechten we veel 

belang aan onze bedrijfscultuur en we wensen 

dat deze ten allen tijde door onze medewer-

kers wordt uitgedragen. 

Een visie: In een ideale wereld zijn de ver-

wachtingen en wensen van business in over-

eenstemming met de delivery van ICT. In een 

ideale wereld is de ICT volledig gealigneerd op 

de business en in staat om zich snel aan te pas-

sen aan veranderende omstandigheden of op-

portuniteiten. ICT departementen raken meer 

en meer geïntegreerd met technologie afdelin-

gen, en moeten hun toegevoegde waarde voor 

de business keer op keer heruitvinden. Goede 

kennis van de belangrijkste business change 

drivers en proactief en efficiënt handelen, zijn 

hierbij essentieel.  

 

Een missie: Wij willen het verschil maken met 

onze mensen en uw ICT in overeenstemming 

brengen met de verwachtingen van de busi-

ness, vandaag en morgen. Daarom is ons cre-

do:  

  

Harmonizing Technology Delivery  

with  

Business Challenges 
 

Onze drive Referenties 



Xedis  -  Vlietstraat 2a, B-3001 Heverlee   -   Tel: 016/44.07.80    -   info@xedis.be   -   www.xedis.be 

 

Leven deze vragen ook in uw organisatie? 

 Zijn uw ICT- investeringen in lijn met de 
business strategie en wordt er een toege-
voegde waarde gerealiseerd tegen een 
aanvaardbare kost en met beperkt risico? 

 

 Wilt u outsourcen maar weet u niet pre-
cies hoe de juiste partner te selecteren? 

 

 Zijn uw management, delivery en change 
processen effectief en gestroomlijnd? 

 

 Leveren uw projecten de gewenste resul-
taten op, binnen het vooropgestelde 
budget en tijdspad? 

 Is de business afdeling of uw klant tevre-
den met de diensten die ICT levert? 

 

 Heeft u een business continuity plan 
waarvan de effectiviteit bewezen is 
(inclusief “disaster recovery”)?  

 

 Heeft u de juiste governance structuren 
om een succesvolle roll-out van ERP, 
CRM, EPD, Cloud oplossingen etc. te ga-
randeren? 

 

 … 

Contacteer ons dan! 
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 Geert Vansteenkiste  

 CEO & Managing Partner 

 geert.vansteenkiste@xedis.be 

 

  Johan Debruyne 

  COO & Managing Partner 

  johan.debruyne@xedis.be 

 

Erik Van Esbroeck 

CCO & Managing Partner 

Erik.Van.Esbroeck@xedis.be 
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