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.

Er nooit
alleen voor
staan.

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.
Jouw ICT. Geregeld.
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Als projectmanager
zorgt Martin ervoor
dat projecten lopen
zoals ze gepland
zijn. Door mensen bij
elkaar te roepen en
werkzaamheden af
te stemmen.

Martin werkt bij XIXO om elke dag successen te behalen in zijn

‘We zijn bij XIXO een hechte groep, met verschrikkelijk veel

projecten. Hij heeft een technische achtergrond en weet waar hij

kennis en motivatie. Mensen die altijd inzet tonen. We gaan niet

over praat, wat er nodig is. ‘Bij XIXO koppel ik de juiste mensen

om vijf uur naar huis als er nog iets speelt. Hierover kreeg ik ook

aan de juiste werkzaamheden. Ik zorg ervoor dat jij weet waar je

een prachtig compliment van een klant: “Jullie werken zo enorm

aan toe bent, welke ontwikkelingen er zijn. Ik hou in de gaten of

hard, wij kunnen dat zelf niet eens bijhouden”. Als ik dat hoor, ben

alles gaat zoals we het hebben afgesproken.

ik enorm trots op wat wij als team doen.’

Als er iets onduidelijk is, ben ik jouw aanspreekpunt. Ik wil graag
weten of je vragen of opmerkingen hebt. Of dat je denkt dat

XIXO werkt doortastend. ‘Als een plan aangepast moet worden,

het anders moet. Dan kunnen we jou de informatie geven die je

dan doen we dat. Natuurlijk in overleg. Waar het om gaat, is dat

nodig hebt. Ik wil iedereen aan het einde van de dag altijd een

jij kunt werken in een voor jou ideale omgeving.

antwoord gegeven hebben.’

We zien het zo: XIXO levert de infrastructuur,
een huis, technisch helemaal in orde. De

Als er iets onduidelijk is, ben ik jouw aanspreekpunt. Ik wil graag weten
of je vragen of opmerkingen hebt. Of dat je denkt dat het anders moet.

sleutel is voor jou. We richten het zo
in dat jij er optimaal mee en
in kunt werken.’

‘Ik ben flexibel, ik ontzorg en analyseer. Ik wil dat jij uiteindelijk
zeker weet dat het goed komt, dat de deadlines gehaald zullen
worden en wij de verantwoordelijkheid op ons nemen om het in
orde te maken.’
‘Veel organisaties en gemeentes worden groter. Bedrijven
roepen om projectmanagement. Wij helpen jullie door direct
te schakelen. We houden lijnen kort en noemen beestjes bij de
naam. Dat stralen we uit: we hebben een open vizier en zijn
eerlijk tegen elkaar en tegen jou.’

Het mooiste dat ik ooit heb
gehoord: ‘Jullie werken zo enorm
hard, wij kunnen dat zelf niet
eens bijhouden.’

Martin
Udo
Jan Poelen
Projectmanager
senior account manager
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