Persbericht

IG&H en GroupLife bundelen hun krachten
Utrecht, 18 februari 2019
Consultancy bedrijven IG&H en GroupLife gaan samen verder onder de naam van IG&H. Hierdoor
ontstaat een gespecialiseerde consulting groep die in staat is om business- en
technologietransformaties van begin tot eind te helpen realiseren.
Beide bedrijven hebben diepgaande sectorkennis, hechte klantrelaties en hoge kwaliteit van
mensen en dienstverlening. Door hun specialismes op het gebied van strategie,
organisatieontwikkeling, data en technologie-implementatie te combineren, kunnen zij organisaties
nog effectiever helpen met transformatievraagstukken. In totaal omvat de nieuwe combinatie meer
dan 220 gespecialiseerde professionals.
Uitvoering van strategie vraagt om integrale aanpak
Jan van Hasenbroek, managing partner IG&H: “De razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van
technologie hebben een enorme impact op de businessmodellen van onze klanten. Om in de
toekomst succesvol te kunnen blijven, moeten in onze visie organisatie én technologie samen
aangepakt worden. Bedrijfsstrategieën worden daardoor direct werkbaar, wat resulteert in
concrete resultaten en duurzame organisatieontwikkeling. GroupLife heeft een indrukwekkend
trackrecord en een bewezen methodologie op het gebied van businessmodellering, implementatie
van technologieplatforms en datamanagement. Een samengaan past daarom goed in de strategie
van IG&H om haar ecosysteem continu verder te versterken in het technologiedomein.”
Wim Groenen en Tom Bottinga, co-founders van GroupLife: “In eerdere trajecten bij gezamenlijke
opdrachtgevers kwamen we erachter dat we een gedeelde visie hebben over de aanpak van
complexe bedrijfstransformaties. IG&H weet haar expertise op het gebied van strategie, data
science, technologieplatforms en organisatie transformatie uitstekend te combineren met
sectorkennis. We zijn verheugd over de samenwerking en kunnen samen met IG&H een nog
grotere bijdrage leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.”
Over IG&H
IG&H is actief in de financiële, retail- en gezondheidssector. Met 160 betrokken en ondernemende
professionals helpt het advies- en implementatiebureau vanuit hun vestiging in Utrecht om
organisaties de transformatie naar radicale klantgerichtheid te maken. Daarbij stellen zij hoge eisen
aan zichzelf en aan hun werkwijze. Met diepgaande kennis en een persoonlijke benadering nemen
zij hun klanten aan de hand om ze te helpen de sector te verbeteren. IG&H is erkend als ‘Great
Place to Work’ en stuurt nadrukkelijk op het realiseren van een hoge net promotor score. Meer
informatie is te vinden op www.igh.nl.
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