
Wie we zijn en  
waar we voor staan

MAAK KENNIS MET SWITCH

SWITCH / IT SOLUTIONS



www.switch.nl
 

Onze visie
De enige zekerheid die we hebben in het leven, is dat alles 
verandert.

De maatschappij verandert continu en voortdurende transformatie is van 

doorslaggevend belang om als organisatie succesvol te blijven. IT speelt daarin een 

belangrijke rol. Immers, door IT-oplossingen op een vanzelfsprekende en flexibele 

manier mee te laten bewegen met de organisatie, maken ze transformatie mogelijk. 

IT-oplossingen zijn geslaagd als ze daarnaast bijdragen aan het verbeteren van 

bedrijfsresultaten en het optimaliseren van product leadership, operational excellence 

of customer intimacy. Bij het ontwikkelen ervan gaan we uit van één - ogenschijnlijk 

eenvoudige - vraag: wat hebben eindgebruikers nodig om hun doel te bereiken? Door IT 

op een slimme, veilige manier in te zetten, kunnen zij hun kennis en creativiteit optimaal 

benutten.

Onze missie 
Wij willen bedrijven en organisaties blijvend laten excelleren 
met behulp van doordachte, op de eindgebruiker gerichte IT-
oplossingen die meebewegen met de voortdurend veranderende 
maatschappij.

Als IT-adviseur en -serviceprovider ondersteunen we opdrachtgevers bij hun zoektocht

naar een (hernieuwde) zakelijke visie. We leggen het fundament waarop ze die 

concreet kunnen vormgeven. In de praktijk vertaalt zich dat naar een roadmap met 

daarop technologieën, oplossingen en diensten die ook de organisatiedoelen optimaal 

ondersteunen. Het maakt ons trots als we zien dat onze IT-oplossingen eindgebruikers,  

en daarmee bedrijven en organisaties, daadwerkelijk verder brengen.



We schrijven het jaar 1986. Microsoft 

gaat naar de beurs, Apple komt met 

de Mac Plus, koningin Beatrix opent de 

Deltawerken en twee Saxion-studenten 

hebben een computer nodig voor hun 

opleiding. Die maken ze zelf, op hun 

zolderkamer. De eerste Switch-computer 

is een feit, en hij blijkt zo goed dat vele 

Saxion-studenten er één bestellen. Switch 

is dan ook al snel geen hobby meer, maar 

een serieus bedrijf. Ook de zakelijke markt 

ziet dat Switch-computers uitblinken in 

hun prestaties, en haakt aan. 

De kracht van die twee jonge studenten, 

die samen met hun bedrijf volwassen 

werden? Ze bewogen mee met de 

omgeving en met de technologische 

ontwikkelingen die zich in een rap tempo 

bleven opvolgen. Ze zagen in dat een 

computer slechts een instrument is dat 

pas waardevol wordt als mensen het 

slim inzetten. Dat lieten ze ook aan hun 

klanten zien. 

Switch ontwikkelde zich door de jaren. 

Het bedrijf bleef hard- en software 

leveren, maar werd daarnaast steeds 

meer adviseur: hoe zet je deze middelen 

in om je organisatie optimaal te 

ondersteunen en je doelen te bereiken. 

Het bedrijf groeide gestaag en 

heeft inmiddels meer dan honderd 

medewerkers. Hoeveel er ook veranderd 

is, de ziel van ons bedrijf blijft hetzelfde: 

we willen uitblinken in wat we doen 

en eindgebruikers een platform bieden 

waarop ze kunnen excelleren. Anno nu 

leveren we dan ook alle diensten en 

producten die nodig zijn om op een 

goede, veilige en creatieve manier digitaal 

informatie te verzamelen en uit te 

wisselen. 

Switch heeft een zekere toekomst. IT 

zal immers belangrijker worden dan 

ooit. Maar wat we over pakweg 10 jaar 

doen? Een goede vraag. Natuurlijk zijn 

we dan nog steeds IT-specialisten die 

ervoor zorgen dat eindgebruikers en 

organisaties optimaal kunnen werken. 

Op wat voor manier en met wat voor 

middelen willen we heel bewust nog niet 

compleet invullen. We bewegen mee met 

de ontwikkelingen, net zoals de oprichters 

deden. Dat is de sleutel tot het Switch-

succes.
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Focus op de eindgebruiker
Onze opdrachtgevers zijn niet altijd 

de personen die onze producten en 

diensten gebruiken. Wij richten ons op de 

daadwerkelijke eindgebruikers van onze 

producten en diensten. Pas als zij hun werk 

goed kunnen doen, kan een organisatie 

succesvol zijn.

Teamwork
Door samen te werken, verbeteren we onze 

prestaties en halen we het beste uit onszelf 

naar boven. We zien opdrachtgevers als 

partners en willen van elkaar leren.

Leiderschap 
Wij nemen het voortouw. In contacten met 

opdrachtgevers en leveranciers, maar ook 

door uit te blinken in ons werk. We stellen 

gezamenlijke doelen en doen er alles 

aan om die te overtreffen. Dat houdt ons 

scherp.

 
Integriteit 
Wij komen beloftes na en nemen onze 

verantwoordelijkheid. We werken met 

respect voor normen en waarden van 

anderen, zonder die van onszelf uit het  

oog te verliezen.

Wat vinden wij belangrijk?


