
Hoe veilig is mijn netwerk eigenlijk? Is mijn infrastructuur afdoende, zijn mijn medewerkers toegerust voor hun taak in 
systeembeheer, geef ik niet teveel uit aan ICT? Wat kan ik met cloud computing, VoIP, Google Wave en web 2.0? Moet ik ook 
meedoen aan LinkedIn en Twitter of zijn dat hypes die voorbijgaan? Allemaal vragen waar de gemiddelde MKB ondernemer 
wel eens mee worstelt. Maar wie geeft je de antwoorden? Je leverancier? Dat leidt niet altijd tot een onafhankelijk antwoord. 
Om nog maar te zwijgen over de ingewikkelde techniek die je dan vaak krijgt voorgeschoteld. Het onbehagen wordt alleen 
maar groter. Escudero Management doet dat anders, legt directeur-eigenaar Frans Boon uit. 
“Als ondernemer wil je vooral doen waar je goed in bent: ondernemen. En als ICT kan helpen beter te ondernemen, dan maak 
je daar graag gebruik van. Maar een ondernemer heeft lang niet altijd de tijd, energie of de mensen om alle ontwikkelingen 
nauwgezet te volgen en doordachte keuzes te maken. Dan kan een advies van Escudero van grote waarde  zijn. Want wij zijn 
onafhankelijk en leveren geen dikke rapporten, maar een leesbaar en direct bruikbaar advies.”

Behoefte scherp krijgen
Het hele proces is er volgens Frans Boon, al 
ruim 15 jaar zelfstandig ondernemer in deze 
branche, op gericht de behoefte van de onder-
nemer en de onderneming scherp te krijgen. 
“Op grond daarvan kunnen wij op alle facetten 
van de ICT, van organisatie en infrastructuur 
tot applicaties, adviseren en ondersteunen bij 
het maken van keuzes. Ook als het gaat om 
telefonie, zoals Voice over IP, en het organise-
ren van thuiswerk. Goed om te weten: wij heb-
ben geen commercieel belang bij de eventuele 

aanschaf van hardware 
of software. Onze 

business is het 
advies zelf!”

Drie speer-
punten

Escudero Ma-
nagement kent 

drie speerpunten. 
Frans Boon: “Afhan-

kelijk van de vraag, doen 
wij onderzoek naar drie ICT-

onderdelen: de organisatie, de infrastructuur 
en de applicaties. Bij de organisatie moet je 
denken aan de vakbekwaamheid van de me-
dewerkers, de aansturing ervan en desgewenst 
de werving en selectie. Het onderzoek naar de 
infrastructuur gaat in op zaken als beveiliging 
en continuïteit, maar ook op meer strategische 
afwegingen als moeten we ICT in eigen beheer 
houden of uitbesteden. En aan wie? Escudero 
ondersteunt ook bij de leveranciersselectie. 
Een applicatiescan maakt duidelijk of er met 
de juiste software en versies wordt gewerkt. Is 
verandering nodig, dan selecteert en adviseert 
Escudero over de meest optimale pakketten en 
leveranciers.”

Kritische kijk op kosten
“Bij alle onderdelen kijken we kritisch naar de 
kosten. ICT is relatief duur. Als je daar een 
besparing in realiseert van 10%, dan gaat het 
meteen over een substantieel bedrag. Dus in 
alle gevallen nemen we een beoordeling van 
de kosten mee. Die vergelijken we bijvoor-
beeld ook met de uitgaven van branchegeno-
ten.”

Frans Boon had zijn spo-

ren in de ICT al ruimschoots 

verdiend voor hij begon 

met Escudero Mangement 

Consultants. Hij is een 

ervaren ondernemer die de 

taal van zijn klanten spreekt 

en een groot netwerk aan 

deskundigen heeft. Bij heel 

specialistische kwesties zijn 

die op afroep beschikbaar. In 

alle gevallen blijft Escudero 

de regisseur van het proces 

en verantwoordelijk voor het 

advies. Dat kenmerkt zich 

door twee begrippen: prak-

tisch en pragmatisch. En 

daarmee waardevol. Want het 

leidt tot de juiste keuzes, een 

effi  ciëntere inzet van mensen 

en middelen en tot een beter 

resultaat.
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Escudero Management Consultants levert:

Waardevol en onafhankelijk ICT-advies
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