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2016 startte zoals gewoontegetrouw met het nodige vuurwerk. En dan doel ik niet
op de 65 miljoen kilo die legaal de lucht in vloog, maar op het domein van technologie is er weer werk aan de winkel. De explosies van de Internet Of Things, device
mesh, information of everything en verdere robotisering, biedt een ieder kansen.
Steeds meer bedrijven adapteren daarnaast nieuwe methoden zoals Agile en
Scrum en verlaten daarmee de meer traditionele projectmanagement aanpakken.
Wisten jullie dat 20% van alle werkzame personen in Nederland een beroep heeft
in een technische of ICT functie? Dat zijn dus zo’n anderhalf miljoen mensen.
Kortom: er is veel te doen in techniek. Toch is het aantal werkzame personen in e
en technische functie de afgelopen tien jaar gedaald, echter het aantal ICT
beroepen is juist gestegen. Toch zitten er ook ICT’ers aan de kant. Hoe komt dit?

Agenda
31 maart
Borrel in het Zalmhuis
in Rotterdam

Verandering is de enige constante in de (ICT) wereld. Op de huidige markt van
vraag en aanbod, zien we vanuit 4Synergy dat er vrij veel aanbod is van de meer
traditioneel georiënteerde ICT deskundigen terwijl voor de state-of-the-art ICT
specialisten de vraag het aanbod overtreft. Die discrepanties tussen vraag en
aanbod signaleren we en stimuleren ons om elkaar om up-to-date te houden
middels coaching, trainingen en collegiale samenwerking binnen 4Synergy.
Als ICT ondernemers dienen wij dus voortdurend aan de (technologie) weg te
timmeren, om niet achter te geraken. Onze klanten verwachten dat wij de nieuwste
technologieën of methodologieën kunnen implementeren om daarmee het voordeel te kunnen verzilveren voor hen. Met onze groep van aangesloten consulting
partners houden we elkaar scherp
Hoe mooi is het dat wij als 4Synergy onze klanten helpen de weg te vinden in
2016 in het land van Agile, Scrum, Cloudadoptie, AWS, AGV’s, Apps, etc. etc.

26 juni
Familie achterbandag

Aan het eind van de dag zijn wij pas succesvol als onze klanten dat ook zijn.
Dat is dus ook onze interpretatie van
“samen zelfstandig ondernemen”.
Kortom: een succesvol technologisch 2016
gewenst voor een ieder.
May the ICT force be with you.
Martin Rieff
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Business Update
Ook nu zijn er sinds de vorige Nieuwsbrief een aantal
mooie nieuwe opdrachten gestart met daaronder een
aantal nieuwe namen: zowel van nieuwe consulting
partners als van nieuwe klanten!
Hieronder een greep uit de opdrachten:
Ton de Ron heeft zijn opdracht bij Fiege afgerond
en overgedragen aan de organisatie om vervolgens
naadloos over te stappen naar Saint Gobain in
Eindhoven. Daar is hij als Microsoft senior software
ontwikkelaar aan de slag gegaan. Freek Wiekmeijer
maakt een vergelijkbare overstap naar de Greenhouse
Group, ook in Eindhoven, waar hij per april als lead
frontend developer aan de slag gaat. Momenteel rondt
hij zijn huidige opdracht bij LDI Systems af.
Walter Remmerswaal, nieuw als consulting partner, is
gestart op een opdracht bij de Rabobank in Eindhoven.
Bij dezelfde bank, maar dan in Utrecht, is Berco van Gool
nu actief op een Business intelligence (BI) opdracht.
Berco, ook nieuw als consulting partner, combineert dat
met een BI opdracht bij Veritas in Barendrecht.

Robert Leyting is bij ons aangesloten sinds afgelopen
december, vanaf januari is hij actief bij Logius als
security specialist. Voor de volledigheid: Logius is
de dienst digitale overheid en is onderdeel van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en werkt in opdracht
van verschillende ministeries, veiligheid staat hier
uiteraard voorop.
Aad Weesenaar is net begonnen bij Raet als
projectmanager voor een complex infrastructuur project
met een externe leverancier, een opdracht die goed
aansluit bij zijn ervaring uit zijn HP verleden. Pauline
Marschalk is na haar opdracht bij Servicepunt 71
gestart bij De Lage Landen (DLL) in een leidinggevende
rol van een infrastructuur team. En ook in de
projectmanagement hoek is Michael van de Ven aan de
slag als projectmanager bij een tweetal klanten, te weten
Greenery en Nedalpac.
Tot slot de Cloud, ook daar is genoeg beweging. Naast
diverse kleinere opdrachten (o.a. PostNL) staat nu bij
Valveco binnenkort de overgang naar de Cloud op de rol.
Krama Westzaan is daar nu bijgeschakeld na het initiële
werk van Gerco Grandia. En wat de Cloud betreft, we zijn
momenteel bezig met een offerte voor een AWS Cloud
implementatie bij een grote nieuwe prospect, daarover
de volgende keer hopelijk meer.

Scrum / Agile
Bijeenkomst met 9 Consulting Partners
om de binnen 4Synergy ruim aanwezige Scrum / Agile kennis en ervaring
te gaan bundelen. In een inspirerende
avondsessie hebben we aan de hand
van het Business Model Canvas een
propositie voor onze klanten opgesteld.
Deze propositie gaan we in aantal
vervolgsessies verder uitwerken en
concretiseren. Wordt vervolgd…
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Strategie dag 5 februari:

Samen de koers bepalen
Elk bedrijf heeft een strategie
nodig om te starten, te groeien

4Synergy als bedrijf met 40 aangesloten consulting partners scherpt
jaarlijks de koers aan om richting
te houden.

en voort te bestaan.
Op 5 februari jl hadden wij onze
jaarlijkse strategie sessie. Een hoge
opkomst zoals gebruikelijk. Op het
inspirerende schip de SS-Rotterdam
werden diverse sessies gedaan om met
alle partners te bepalen wat de koers
wordt. Een pragmatische aanpak middels het terugkoppelen van de schitterende resultaten over 2015, gecombineerd met diverse interactieve sessies.
Dit om samen te komen tot de verschillende aandachtsgebieden voor 2016,
en elkaar middels een interactieve
kennis(sen) kwis beter te leren kennen.
Kracht van het 4synergy netwerk is
dat je elkaar goed kent en gezamenlijk dezelfde koers vaart. Het elkaar
goed kennen biedt kansen en met de
structuur die we er omheen gebouwd
hebben, zorgen we veel beter dan een
‘’gewoon’’ netwerk dat die kansen ook in
opdrachten omgezet worden.

In de middag nog een leuke dro(w)ning
verrassing op het deck van het schip
en een rondleiding door de historie van
de SS Rotterdam. Daarna gezamenlijke
een eerste opzet gemaakt voor een
komend klantevenement waar we
eerdaags meer over kunnen vertellen.
Alle input van de dag wordt verder
uitgewerkt tot een actieplan 2016.
We kunnen terugzien op een succes
volle dag waarbij het nuttige en het
aangename is gecombineerd. In die
twee strategie dagen is het 4synergy
netwerk weer een stukje hechter
geworden en hebben we de koers ook
weer geijkt.
Op de website www.4synergy.nl kan
iedereen de video nog bekijken van dit
evenement onder het kopje blog. Veel
kijk&luisterplezier en een behouden
vaart ook in 2016.
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Onze klanten
Onze consulting partners zijn momenteel werkzaam voor de volgende klanten.

Bezoekadres

Telefoon

Rivium 2de Straat 24

T: +31(0)85 401 00 35

2909 LG Capelle a/d IJssel
Postadres

info@4synergy.nl

Postbus 141

www.4synergy.nl

3350 AC Papendrecht
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