
Aangenaam kennismaken!

EVEN ALGEMEEN

De Realdolmen-hoofdzetel is gevestigd in Huizingen nabij  
Brussel, en ook regionaal en zelfs internationaal bedient  
Realdolmen klanten, mede vanuit de overige vestigingen in  
Kontich, Gent, Diegem, Lummen, Namen, Bergen en Luxemburg  
(LU). 

In de lokale markten en domeinen waarin we actief zijn, willen 
we de referentie zijn inzake geïntegreerde oplossingen die 
de gehele ICT-levenscyclus ondersteunen. We spreken de 
taal van onze klanten en kennen de belangrijkste strategische 
uitdagingen van bedrijven uit zowel de gezondheidssector,  
publieke sector, industriële sector en de dienstverlening. 

Onze klanten zijn organisaties die verandering omarmen en 
hun strategie en bedrijfsprocessen klaar willen maken voor de 
toekomst en de wensen van hun klanten en medewerkers.  Het 
zijn vooral organisaties die toekomst- en mensgericht willen 
ondernemen en ICT daarbij als een strategische investering  
zien. Omdat elke klant uniek is en andere noden heeft, werken 
we samen met een enorm scala aan vooraanstaande techno-
logische partners, maar we ontwikkelen natuurlijk ook eigen 
herbruikbaar IP, dat we o.a. via gerichte partnerkanalen inter-
nationaal distribueren. 

WE MAKE ICT WORK FOR YOUR BUSINESS 

U merkt het: Realdolmen valt niet onder de standaardnoemer 
van een ICT-bedrijf. Omdat het niet vertrekt vanuit de techno-
logie, maar in de 1ste plaats focust op mensen, hun potentieel 
en het resultaat dat organisaties willen bereiken. Van daaruit 
werken we toe naar het technologische gegeven. Kortom:  
We make ICT work for your business. 

We zijn er immers vast van overtuigd dat ICT het functioneren  
van mensen en bedrijven efficiënter en eenvoudiger moet  
maken. ICT-technologie is voor ons een middel, nooit een doel.

MAKING ICT HUMAN AGAIN

Waarom we het zo aanpakken? Omdat we in elke samen-
werking het potentieel en mensen en organisaties mee  
willen realiseren. Making ICT human again, daar gaan we voor! 
We willen klanten de beste totaalbeleving bezorgen door hen 
echt centraal te plaatsen. Door hen een unieke en consistente 
klantenervaring te bezorgen, tijdens elk contact en gedurende 
onze ganse klantrelatie. 

ICT menselijker maken, realiseren we ook door dé expert te 
zijn in ICT-technologieën en de uitvoering van ICT-projecten en 
outsourcingstrajecten. Door het wegnemen van de complexiteit 
die inherent is aan heel dat ICT-domein bij onze klanten. Op 
die manier kunnen zij zich ten volle concentreren op hun core 
business.

REALDOLMEN  
IN HET KORT

Realdolmen is één van de grootste onafhankelijke ICT-experts in 
België. Met ongeveer 1.250 hooggeschoolden medewerkers bedient 
het in de Benelux meer dan 1.000 klanten op strategisch, tactisch en 
operationeel ICT-vlak.  Realdolmen realiseert in elke samenwerking 
het potentieel van mensen en organisaties en streeft ernaar ICT terug 
menselijk te maken. Dit alles onder het bedrijfsmotto “To get there, 
together”.



R
.E

.::
 N

V
 R

ea
ld

ol
m

en
 S

A
, A

. V
au

ca
m

ps
la

an
 4

2,
 B

-1
65

4 
H

ui
zi

ng
en

. 
16

09
14

-N
L

A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen

TEL +32 2 801 55 55
info@realdolmen.com 

WWW.REALDOLMEN.COM

WAT WIJ U TE BIEDEN HEBBEN?

Naast een aangename en eenvoudige samenwerking, kunt u bij Realdolmen  
terecht voor werkelijk al uw ICT-vragen. We vertrekken vanuit de ‘waarom’ van 
de vraag en bekijken samen hoe ICT een antwoord kan bieden. Technologie veran-
dert de wereld wel razendsnel, maar op het einde van de rit draait het vooral om de 
mens, niet om die achterliggende technologie.

Concreet helpen wij organisaties met eender welke ICT-vraag. 

• Strategische vragen beantwoorden we door onze klanten advies te geven 
over hoe ICT hun businessplannen kan ondersteunen, of zelfs nieuwe busi-
nessmodellen kan aanboren. Maar we bekijken ook samen hoe technologi-
sche hypes in de toekomst het verschil kunnen maken.

• Tactische vragen gaan over het verbeteren van businessprocessen en de 
implementatie van nieuwe en bestaande ICT-oplossingen. Maar ook over hoe 
u ICT-trends op de korte termijn in kan passen in uw organisatie.

• En operationele vragen gaan over concrete producten en diensten op het 
vlak van applicaties en infrastructuur, die het dagdagelijkse werk van de klant 
ondersteunen.

Vragen kunnen soms gestuurd worden vanuit de business, maar evenzeer vanuit 
de technologie zelf. Soms ontstaan ze naar aanleiding van een specifieke nood, 
maar vaak zijn organisaties ook op zoek naar een meer structureel partnership. 
En ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres.  Want door al onze ICT-experts 
onder één bruisend dak te bundelen, kunnen we al deze vragen geïntegreerd aan-
pakken, zowel in termen van technologie, oplossingen als mensen.

GETTING THERE TOGETHER! 

U voelt het al aan: we streven ten allen tijde naar open dialoog. Want samen-
werken tussen bedrijven gaat over het samenwerken tussen mensen. Er gaat wel 
eens iets mis of er is al eens een misverstand en dan is het vooral belangrijk om de 
dialoog open te houden. Via onze pragmatische, constructieve en proactieve 
houding streven wij naar een zo aangenaam en eenvoudige mogelijke samen-
werking met al onze klanten. En dat bekrachtigen we dit via onze merkbelofte  ‘to 
get there, together’.

ZIN IN 
MEER?
Bezoek zeker onze website 
www.realdolmen.com, zo 
blijft u op de hoogte van  
ons recentste nieuws en 
evenementen. 

Snel rechtstreeks contact 
nodig? Stuur een mail naar 
info@realdolmen.com of bel 
+32 2 801 55 55.  


