
Laten we 
onze kennis, 

ambitie en 
daadkracht 

bundelen.



VANDAAG ÉN 
MORGEN

Limburg digitaliseert. Dat opent nieuwe 
mogelijkheden om met elkaar in contact 
te komen, om informatie uit te wisselen én 
om te innoveren. Maar het sluit ook deuren. 
Deuren naar oude vertrouwde wegen. Dat 
maakt dit verandertraject onwaarschijnlijk 
spannend. 

Het is die spanning die ons drijft. Wij helpen 
het onbekende te omarmen. Als expert
op het gebied van digitale transformatie 
helpen wij Limburg aan een koppositie.

Conclusion Zuyd is er voor start-ups, groei-
ers en gevestigde namen. Wij zijn de strate-
gen op het gebied van Business Transfor-
matie en IT Services en de regisseurs in het 
doorvoeren van die enige juiste oplossing.

Samen met onze opdrachtgevers maken 
we Limburg digitaal toekomstbestendig. 
En daar worden we allemaal beter van. Als 
werkgever, werknemer en inwoner. Door 
de digitale transformatie extra kracht bij te 
zetten, openen we nieuwe markten,

scheppen banen en versterken de regionale 
innovatiekracht.

En we gaan verder dan dat.

Door de digitale transformatie extra kracht 
bij te zetten, stimuleren we maatschappeli-
jke groei. We maken de zorg efficiënter, 
Nederland veiliger en de voedselketen 
betrouwbaar. Samen creëren we waarde op 
economisch en maatschappelijk gebied.

Wij zijn Conclusion Zuyd, de Limburgse 
dochter van Conclusion. Een ecosysteem
met maar liefst 1800 IT-professionals. Wij 
zijn gevestigd op de Brightlands campus
in Heerlen, midden in de Limburgse markt 
waarbij we ons zo betrokken voelen. 

Hier willen wij het verschil maken. 
Vandaag en morgen.



WAAR WILT UW 
ORGANISATIE 
OVER 5 JAAR 
ZIJN?

Alle organisaties staan voor dezelfde uit-
daging; relevant blijven. Conclusion Zuyd 
helpt organisaties (weer) wendbaar en 
weerbaar te worden door middel van dig-
itale transformatie. Digitale transformatie, 
échte digitale transformatie, is bij uitstek 
geen IT project, maar een project dat de 
hele business raakt. 

Blik op de toekomst 
Een brug slaan tussen waar uw organisatie 
nu is en waar u over vijf jaar wilt zijn, dat is 
wat we het liefst doen bij Conclusion Zuyd. 
Onze kracht ligt in het verbinden van ver-
schillende disciplines. 

Wij helpen u met vraagstukken op het 
gebied van kennis, continuïteit en vernieu-
wing. We denken met u mee over disrup-
tieve businessmodellen en leveren daarbij 
alle benodigde diensten en faciliteiten.

Duidelijke visie
Niet gedachteloos achter de nieuwste tech-
nologie aanrennen. Weg van de massa en 

de waan van de dag. Een heldere strategie 
met technologie als ondersteund middel, 
daar gaan wij voor. 

Trainingen, technische oplossingen en 
ondersteuning
Uniek aan Conclusion Zuyd is de diversiteit 
van ons aanbod; we zijn een one-stop-shop 
voor alle business vraagstukken. 

Van trainingen in Agile Scrum, tot het 
creëren van een website. Van het maken 
van een app tot het implementeren van een 
nieuwe business model. Door onze verbind-
ing met het Conclusion ecosysteem kunnen 
wij aan vrijwel elke vraag voldoen. 



BETROKKEN BIJ 

LIMBURG

EEN NETWERK VAN 

SPECIALISTEN

EFFECTIEF 

INNOVEREN

OMARM HET 

ONBEKENDE

Digitale transformatie maakt de manier 
waarop we leven en werken makkeli-
jker en doeltreffender. Het opent nieu-
we mogelijkheden om met elkaar in 
contact te komen, om informatie uit te 
wisselen én om te innoveren. 

In Limburg voelen we ons thuis. We 
spreken de taal, kennen de mensen en 
de uitdagingen die hier spelen. 

Wij vinden overigens dat digitalisering 
niet alleen de Limburgse     economie 
moet stimuleren. Onze kennis zet-
ten we ook in voor maatschappelijke 
vraagstukken, zoals mobiliteit, zorg en 
leefbaarheid. Door de digitale transfor-
matie kracht bij te zetten, maken we 
Limburg aantrekkelijker. 

De vraag bepaalt ons aanbod, onze 
vorm en onze samenstelling. Iedere 
uitdaging vraagt om een ander team 
specialiten. Een perfecte mix van ex-
perts uit Limburg en de Randstad. 

Samen met nog 1800 specialisten mak-
en we onderdeel uit van het
unieke Conclusion ecosysteem.

Dit maakt Conclusion Zuyd uniek en 
waardevol. De nadruk ligt bij ons altijd 
op co-creatie en we halen er plezier uit 
elkaar te helpen.

Nu alles en iedereen digitaal verbonden 
is, worden we gedwongen na te denken 
over de manier waarop we onderne-
men. Hoe gaan we om met data en 
privacy? Hoe
versterkt informatietechnologie onze 
innovatiekracht? Hoe kunnen we van 
meerwaarde zijn voor de wereld om 
ons heen?

De wil om te innoveren zit in onze ge-
nen. Door slimme technologie te inte-
greren in de dagelijkse werkzaamheden 
van onze opdrachtgevers gaat minder 
kennis
verloren, wordt slimmer samengewerkt 
en wordt volop ruimte gecreëerd voor 
innovatie.



Een nieuw paradigma
De wereld om ons heen verandert. 
Soms in sneltreinvaart en soms niet 
snel genoeg. Er ontstaan nieuwe 
economische modellen, nieuwe 
vormen van samenwerking en nieuwe 
processen. We kunnen stellen dat 
onze maatschappij op weg is naar 
een nieuw paradigma. Van controle 
naar vertrouwen, van doelgericht naar 
procesgericht, van top-down besturen 
naar participatie...

Wat betekent dat voor uw organisatie? 

Verbinding
Sociaal en verantwoord ondernemen, 
daar ligt steeds sterker de focus. Uw 
stakeholders rekenen u niet alleen 
af op uw resultaten, maar ook op 
uw maatschappelijke relevantie. 
Organisaties zijn meer dan ooit 
tevoren onderdeel van een bredere 
maatschappelijke context. 

Zij die deze context kennen, begrijpen 
en weten te
incorporeren in de organisatie, zullen in 
staat zijn echte, duurzame verbindingen 
te leggen met hun relevante 
stakeholders.

De kracht van lokaal
De hang naar lokaal consumeren en 
duurzame ketensamenwerking is nog 
nooit zo groot geweest. Mensen vinden 
elkaar op lokaal niveau. We willen 
weten met wie we werken en zaken 
doen. 

Dit alles kan worden samengevat in 
digitale transformatie. 

Investeren staat niet gelijk aan 
transformeren
Digitale transformatie betekent niet 
simpelweg investeren in technologie. 
Een heldere strategie maakt 
het groeipad van de benodigde 
transformatie inzichtelijk. 

We focussen bij digitale transformatie 
op de verandering van uw business, 
soms op facetten, soms op complete 
organisatie- of verdienmodel verand-
ering. Eén ding stellen wij echter altijd 
centraal; de mens, uw human capital, 
geven wij de spotlight. Het zijn immers 
uw mensen die de digitale transfor-
matie moeten omarmen en erin moeten 
gaan werken. 

Waardecreatie en het creëren van 
nieuwe kansen staat bij ons voorop. 

INNOVEREN



Samenwerken én samen doen
Samenwerken anno 2019 is een 
complex proces, de technische 
oplossingen en soft skill trainingen 
vliegen de gemiddelde organisatie om 
de oren. Hoe schept u orde in de chaos 
en zorgt u ervoor dat uw medewerkers 
optimaal kunnen (samen)werken?

Wij zien dit in een breder perspectief. 
Enerzijds kunt u uw medewerkers 
trainen, in werkmethodieken, in (soft) 
skills en in samenwerken. Anderzijds 
kunnen technische oplossingen worden 
gebruikt om samenwerken te faciliteren, 
processen soepeler te laten verlopen en 
te voldoen aan wet- en regelgeving. 

Technische oplossingen

Samenwerking kan worden bevorderd 
door middel van technische 
oplossingen. Hierin zetten we altijd uw 
organisatie en uw mensen centraal. 

We werken samen met partners als uw 
voor een bestaande oplossing kiest. 
Daarnaast zijn we in staat om in-house 
maatwerk applicaties te ontwikkelen. 
Ook hierbij is het devies; vrijwel alles 
is mogelijk. Wij toetsen gezamenlijk 
de voorgestelde oplossing aan uw 
strategie en doelstellingen. 

Ook zorgen we ervoor dat uw 
gebruikers getraind worden in het 
gebruik van de technologie. Zo halen 
we de maximale ROI uit uw investering.

Trainingen
We verzorgen trainingen op het gebied 
van Agile Scrum, Design Thinking en 
AVG awareness. Deze trainingen kunnen 
desgewenst in-company worden 
gegegeven en worden aangepast op de 
wensen van uw organisatie.

SAMENWERKEN



OOK 
ONDERDEEL 
UITMAKEN 
VAN ONZE 
COMMUNITY?



PARTNERS



TIJD VOOR 
ACTIE

 

Bel ons 088 266 2960 
Mail ons zuyd@conclusion.nl

www.conclusionzuyd.nl



Bouwen aan een waardevol 
netwerk, samen met ons 

ecosysteem en onze 
community van klanten?

Conclusion Zuyd b.v. 
Smedestraat 2

6411CR Heerlen 


