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Gebruik de golven van verandering
voor een betere bedrijfsvoering
Een business strategie uitwerken is één zaak. Maar zijn de informatiesystemen in staat om
tegemoet te komen aan de nieuwe behoeften? Zijn de organisatie en de medewerkers klaar om
de uitvoering tot een goed einde te brengen? SystemsWaves verstrekt pragmatisch advies om
bedrijfs- en informaticaprojecten succesvol te begeleiden.
Bart Loyson studeerde zowel informatica als
marketing. De eerste tien jaar van zijn loopbaan
was hij actief in een sales & marketing omgeving.
Loyson werkte mee aan de ontwikkeling van
boekhoud-, support- en Customer Relationship
Management (CRM) applicaties. Vervolgens kwam
hij terecht in de wereld van Human Resources
(HR) toepassingen. Die ruime ervaring en expertise stelt hij vandaag als consultant ten dienste van
ondernemingen onder de naam SystemsWaves.

Hands-on advies
Wollig taalgebruik, vage statements, clichématige oplossingen,… dit is niet besteed aan Bart:
“De economie, de hypes, de trends,… alles verloopt in cycli. Er komen voortdurend golven van
verandering op ons af. Het is kwestie van daar op
een pragmatische en efficiënte manier mee om
te gaan.” En precies daar is een taak weggelegd
voor SystemsWaves: gericht en praktisch advies,
met kennis van zaken van wat er op ons afkomt,
zodat de onderneming elke stap van verandering
optimaal verwerkt.

Dubbele focus
SystemsWaves legt zich vooral toe op de
informatiesystemen. Loyson: “Wanneer een onderneming een business strategie bepaalt, vertrek
ik vanuit twee krachtlijnen. De eerste vraag die
zich stelt is: zijn de huidige informatiesystemen
optimaal afgestemd op de organisatie? Dat houdt
in dat we de strategie analyseren, de systemen
doorlichten, business en IT op elkaar afstemmen
en systemen de-buggen waar nodig. De tweede
vraag handelt over het kennismanagement: hoe
wordt kennis gedeeld binnen de organisatie,
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verloopt dit op een efficiënte wijze, wat zijn de
gebruikte methodieken en hoe kunnen we de informatiesystemen (her)gebruiken voor een betere kennisverspreiding onder de medewerkers,…?
Zo verkrijgen we een duidelijk zicht op de totale
organisatie en kunnen we no-nonsense advies
formuleren. Het doel is de performantie telkens
weer een beetje te verbeteren.”

Wanneer ik voel dat een klant gebaat is bij professioneel advies op het gebied van business of
personeelsbeheer, kan ik altijd de hulp inroepen
van een van mijn partners. Naargelang het project en de concrete behoeften schakelen we ook
andere externe specialisten in.”

Social Media
De wereld rondom ons staat niet stil. Elke dag
komen er nieuwe toepassingen en technologieën
bij. SystemsWaves houdt steeds een vinger aan
de pols en adviseert dus ook rond het juist aanwenden van Sociale Media (Twitter, Facebook,
LinkedIn, YouTube,...).

Een praktisch voorbeeld van wat de toekomst kan brengen. Heb je een QR-codelezer
op je smartphone? Scan bovenstaande QR-code
en surf onmiddellijk naar onze mobiele website m.systemswaves.com. Ook hier verzorgt
SystemsWaves samen met zijn partners voor de
juiste ondersteuning. QR-codes afgedrukt in een
magazine, op een flyer, affiche of uw business
card, laten u toe een nog ruimer doelpubliek aan
te spreken of te informeren. De toekomst wordt
immers meer en meer mobiel!

Waves Collectief
Sinds begin dit jaar bundelt SystemsWaves de
krachten met BizzWaves (gespecialiseerd in business- en commercial development) en HRWaves
(HR management). Volgens Bart Loyson is dit de
logica zelve: “Binnen de bedrijfsstrategie overlappen deze drie vakgebieden elkaar meestal.
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