XIXO is een kennisorganisatie en levert ICT-specialisten aan MKBondernemingen, gemeentes en instellingen. Volgens ons is ICT een beslissende
schakel in jouw bedrijfsproces. De kwaliteit ervan bepaalt of je organisatie het
maximale rendement haalt uit de ICT-omgeving en of je medewerkers effectief
en veilig kunnen werken. Wij zorgen dat jouw ICT geregeld is – pas wanneer
jullie tevreden zijn, zijn wij het ook.
Wij bieden jou het ultieme klantvoordeel omdat we het beste van twee werelden
in XIXO verenigen. We zijn klein genoeg om onze klanten persoonlijk te kennen
en precies te weten waar zij wakker van liggen. We zijn flexibel, kunnen
snel schakelen en zijn altijd goed bereikbaar. We zijn groot genoeg om grote,
langdurige en complexe projecten uit te voeren. We hebben veel ervaring bij
gemeentes en MKB+-ondernemingen, we begrijpen de complexiteit van deze
projecten en zijn in staat deze tot een succesvol eind te brengen.

Pas tevreden
wanneer jij
dat bent.

Onze projectmanagers en ICT-specialisten zijn ervaren, snel inzetbaar en
flexibel. Ze voeren niet alleen de opdracht uit, ze zetten hun ervaring en hoge
kennisniveau in om een optimale omgeving te ontwerpen, mee te denken en
resultaten te boeken.
We verkopen geen luchtkastelen maar zijn een echte sparringpartner, die
meedenkt, visie heeft en het probleem oplost. Als je wil, nemen we jou de zorg
volledig uit handen.
Dit is onze meerwaarde: we helpen grootschalige, complexe organisaties bij de
veranderingen waar de toekomst om vraagt. Door het pragmatisch inzetten van
onze kennis en behoefte om uitmuntend werk te leveren, ontstaat er een ICTomgeving die jouw bedrijfsprocessen maximaal ondersteunt.
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Michel werkt als
consultant. Hij helpt
jou keuzes maken die
zorgen dat je niet alleen
nu, maar ook voor de
toekomst de goede
ICT-omgeving hebt in
jouw bedrijf.

Een efficiënte ICT-omgeving die helpt om jou elke dag je werk

‘Ik heb mijn oren en ogen open en ben zelf aanwezig op de

te laten doen, is belangrijk. Automatisering moet je helpen om

werkvloer: ik vraag mensen wat er speelt en wat ze misschien

slagvaardig, flexibel en goed je taken te kunnen uitvoeren. Michel

missen of anders zouden willen. Als dingen niet goed gaan, kan

kijkt met jou naar de wensen die mensen binnen jouw bedrijf

ik vertellen wat de bedoeling is en wat er precies gebeurt. Dat is

hebben, nu en voor de toekomst. Hij kijkt wat mogelijk is en wat

mijn taak als consultant, mijn toegevoegde waarde.’

niet. Hij inventariseert ook wat bestaande systemen al kunnen,
zodat er geen overbodige veranderingen plaatsvinden.

‘Graag denken we vanuit XIXO ook mee over de toekomst, waar
je heen wilt met je bedrijf. Wat heb je over een jaar nodig, en

‘Ik denk mee en vind samen met jou wat je nodig hebt op het

over vijf jaar? Daar houden we dan nu al rekening mee, zodat je

gebied van ICT in jouw bedrijf. Misschien heb je zelf ideeën over

voorbereid bent.’

wat je zou willen. Ik leg dan uit wat mogelijk en onmogelijk is
binnen een systeem of ICT-omgeving.’

Ik leg jou uit wat mogelijk is met een systeem, zodat jij zelf kunt beslissen
of je iets nodig hebt en wat een verandering jou kan opleveren.
Daar hoort ook bij dat we kijken wat de bestaande omgeving kan.
Ik ben goed in het finetunen daarvan. Ik gebruik mijn kennis om
meer te doen met de mogelijkheden van de componenten die al
aanwezig zijn.’
‘Ik wil dat jij zelf kunt beslissen of je iets nodig hebt of niet; dat je
snapt wat een verandering jou kan opleveren. Maar je kunt zelf
de knoop doorhakken. Dat vind ik belangrijk: dat jíj tevreden
bent, er een goed gevoel bij hebt en dat je een onderbouwde
beslissing kunt nemen. Ik leer jou hoe dingen werken, in simpele,
begrijpelijke taal.’

‘We denken aan de toekomst.
Waar wil je heen met je bedrijf:
over één of vijf jaar? We zorgen
dat je voorbereid bent.’

Michel
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Hoeven
Jan Poelen
consultant
senior account
manager
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