DELA vernieuwt hoofdkantoor en ICT met hulp van BCONN
Projectmanager Hans van der Wal zorgt dat de ICT ’meevernieuwt’ bij uitvaartorganisatie.
Ontruimd, gestript en opnieuw aangekleed. Het hoofdkantoor van uitvaartorganisatie DELA kreeg kortgeleden een
complete make-over. De vierhonderd medewerkers verhuisden tijdelijk, terwijl bouwbedrijven en leveranciers het pand
onder handen namen. BCONN-expert Hans van der Wal begeleidde de verhuizingen en de vernieuwing van de ICT.
IT-manager Rinze van Oorschot blikt tevreden terug.

Vraagstelling
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herinrichting van de ICT in een
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Resultaat
Succesvolle herinrichting van de ICT,
binnen budget en doorlooptijd.

aannemer en leveranciers.
"Door de goede afstemming van Hans is het gelukt om alles
op tijd klaar te hebben", besluit Van Oorschot. "Het is een
hele opgave om alles precies op het juiste moment te
kunnen leveren. Inmiddels zijn we allemaal terug in het
Rinze van Oorschot

Manager IT

