Sounding Board session & Coaching
In a single morning, afternoon or evening session we will execute a thorough analysis of your
opportunities and limitations in the current use and management of your Information Technology,
including your Data.
You may be wondering whether your Information Technology setup is OK, and whether you are
sufficiently capturing opportunities presented by all the new technology capabilities. You may not be
sure whether you get all the value from your data, let alone from data out there on the internet. This
could be the right time to set a clear strategy to improve your business success for the future.
Many questions, few answers. Your accountant will not be able to help you. And the small IT
companies and website builders around the corner can’t help you either. Even the thought of an
expensive large consultancy company already is enough to make you halt your thinking here.
You might instead consider to request our Sounding Board & Coaching Session with an experienced
IT/Business manager of the BastaGroup. We have access to a group of highly professional &
experienced IT/Business managers. We look back on a proud history of providing IT Management
consultancy to both large multinationals and medium/small sized companies since 2004.
Discuss your IT & Data setup & approach with one of our experienced IT managers and discover
how that will help you set a new direction, provide fresh ideas and unleash new energy.
We meet you at a location where we can have an extensive, uninterrupted dialogue on the
possibilities (and impossibilities) of IT for your company or organisation. To make the meeting even
more efficient, if would be great If you can provide us up-front with high level information about
your company and your IT setup (and its challenges). It is also perfectly fine to just start with a blank
sheet of paper in the sounding board meeting. We can cover many dimensions, depending on where
you want to go. The session is your time, so you can grill us, ask advice, get an opinion, brainstorm
strategy or practice your plan. We can discuss context, outcome, strategy, methods and support – as
far and deep as you want to go.
We can have such a meeting on a 1:1 basis, but also with other managers of your organisation. We
can perform strategic analyses on the spot and we can brainstorm about possible solutions and
opportunities for a better deployment of IT & Data. We will give our honest opinion about the
current context – deployment and setup of IT and use of your Data.
The sounding board session is available on request, for a fixed fee of 650 Euro excl. BTW.

Klankbordsessies & Coaching
In een persoonlijke ochtend-, middag- of avond-sessie komen we tot een gedegen analyse van de
kansen en beperkingen van je huidige gebruik en management van je IT & Data.
Je vraagt je af of je de automatisering van je bedrijf wel goed op orde hebt, en of je wel voldoende
gebruikt maakt van nieuwe mogelijkheden. Ook vraag je af of je wel al de waarde haalt uit al de data

die je zelf beschikbaar hebt, of die op internet te vinden is. Het is de hoogste tijd voor een heldere
strategie.
Veel vragen, weinig antwoorden. Bij de accountant kun je er niet mee terecht. En ook niet bij de
webbouwers om de hoek. En als je een duur adviesbedrijf overweegt, of 1 van de grote IT
consultancy bedrijven, dan wil je al niet verder.
Denk dan eens aan een Klankbordsessie met een ervaren IT manager van de Basta Group. De Basta
Group heeft toegang tot een groep zeer ervaren IT managers, en levert haar IT Management
diensten al vanaf 2004.
Bespreek je IT & Data situatie en aanpak met 1 van onze ervaren IT managers en merk wat voor
nieuwe richting, ideeën en energie dat geeft!
We spreken af op een locatie waar we uitgebreid en ongestoord kunnen praten over de
mogelijkheden en onmogelijkheden van de automatisering bij je organisatie. Als je ons vooraf wat
informatie kan sturen over je bedrijf en je IT situatie (en eventuele uitdagingen), dan is dat welkom –
en anders nemen we de situatie ter plekke door. We kunnen vele kanten uit, afhankelijk ook van
waar je interesse en uitdagingen liggen. Je bent zelf eigenaar van deze sessie, dit is je eigen tijd.
Dus je kunt ons uithoren, je kunt om advies vragen, je kunt om een mening vragen, je kunt een
brainstorm over de strategie opzetten of je kunt je plan uittesten. We kunnen context bespreken,
uitkomsten, strategie, methoden, support – zo ver als je wilt gaan.
Dat kan 1 op 1 maar kan ook samen met andere leden van het management team. Ter plekke doen
we strategische analyses, brainstormen we over oplossingsroutes en kansen voor betere inzet van IT
& Data. Wij geven onze eerlijke mening over de bestaande IT inzet en de bestaande IT processen.
De klankbordsessie wordt u aangeboden voor een vaste prijs van 650 Euro ex BTW.

