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'Begeleiding bij digitaliseringsprojecten hoogst noodzakelijk'
Met een schat aan praktijkervaring in grote diqttaliserinqsprojecten
gaat Leon van Oosterom zijn eigen wegen bewandelen. Vanaf april is
hij als zelfstandige actief om zowel de betrokken leveranciers als de
klantorqanisaties te begeleiden in onder meer
aanbestedinqstrajecten
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