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.

Meedenken
en verder
kijken.

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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Als algemeen directeur
is Stance de drijvende
kracht achter de mensen
die jij elke dag spreekt
en ziet. Haar brede,
duidelijke visie op het
belang van ICT voor jouw
bedrijfsproces is leidend
voor iedereen die bij
XIXO werkt.

‘Volgens ons is ICT één van de belangrijkste schakels in jouw
bedrijfsproces. Bij XIXO kijken we verder dan dat ene project.

De professionals die bij XIXO werken zijn zelfstandig, ze denken

Dit is voor ons een voorwaarde om ons werk goed te doen. Dat

mee, ze denken verder. ‘Mijn jongens lopen bij de klant, zij zijn

betekent dat we niet stoppen tot je eindgebruiker tevreden is en

de oren en ogen van de organisatie bij de klanten. Zij zien hoe

elke dag zijn of haar werk efficiënt kan uitvoeren. We vinden het

dingen beter zouden kunnen.’

dus ook belangrijk dat klanten de waarde zien van wat ICT voor
hun bedrijf en werk kan betekenen.’

‘We zijn niet snel tevreden, het kan altijd beter. Ik geef ze daarom
veel ruimte hier en het vertrouwen om te groeien, continu te

XIXO werkt voor het MKB, gemeentes en instellingen:

blijven leren. Soms weten ze zelf niet wat ze kunnen, wat ze voor

organisatievormen met problemen die vragen om speciale

capaciteiten hebben. Ik laat ze dan zien waar ze beter kunnen

expertise en een eigen aanpak. ‘Soms wil een klant volledig

of waar ze nog aan kunnen denken. Ik geef mensen de kans

ontzorgd worden; een andere keer werken we gezamenlijk aan

om zich te ontwikkelen.’

langdurige, complexe projecten. Ik heb de mensen om dat te
doen, met verstand van zaken en met oog voor jouw belang. In
het voldoen aan deze behoeften zijn we heel ambitieus.’

XIXO heeft een duidelijke visie op ICT als één van de belangrijkste schakels
in je bedrijfsproces. Dit is echt een motivatie om ons werk goed te doen.
‘XIXO is een open bedrijf, ik stuur op authenticiteit. Ieder van ons
heeft een eigen, unieke persoonlijkheid die gezien mag worden:
bij de klant en op kantoor. We zijn één team, staan voor elkaar
klaar en zijn in elkaar geïnteresseerd. Die ervaring nemen ze mee
naar jou, zodat ze creatief, flexibel en met een open vizier werken
aan de oplossing die het beste is voor jouw bedrijf.’

‘Ik geef mijn mensen de kans om
zich te ontwikkelen. Ik laat ze
zien waar ze kunnen groeien en
nog beter kunnen worden.’

Stance
van Tuijn
Jan Poelen
algemeen directeur
senior account manager
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