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Persbericht

IT en de toekomst
Op IT-gebied staan de ontwikkelingen nooit stil. Ze gaan eigenlijk
in een sneltreintempo. Joost heeft een heel eigen kijk op IT en de
toekomst. In dit boek vertelt hij daar meer over.

Tilburg, 8 mei 2015. Op maandag 11 mei 2015 bestaat IT
Support Groep vijftien jaar. Ter gelegenheid van dit 3e lustrum

Joost: “Allereerst een hartelijk dank aan mijn medewerkers.

brengt het bedrijf een jubileumboek uit, getiteld In de wolken

Samen hebben we ervoor gezorgd dat IT Support Groep een mooi

zijn met automatisering, 15 jaar IT Support Groep. In het boek

bedrijf is geworden. Ook mijn klanten bedank ik voor het vertrouwen

blikt eigenaar Joost Merkx terug op het wel en wee van zijn

en de prettige samenwerking. Natuurlijk is een dankwoord op zijn

bedrijf en vertellen medewerkers over hun dienstverlening en

plaats aan Peter Jan Fernhout van XziXzi Photography en Erica

werkzaamheden. Ook komen een aantal klanten aan het woord.

Theloosen van tekstbureau Caatjes Pen. Zij schreef aan de

Het jubileumboek valt bij alle klanten op 8 mei op de mat.

hand van interviews het boek en Peter Jan heeft voor
de bijzondere fotografie gezorgd. Tot slot een groot

“Als je een jubileum te vieren hebt, wil je jouw klanten, leveranciers

dank je wel aan mijn gezin en familie. Met hun

en medewerkers verwennen met een blijvend cadeau”, vertelt Joost

aandacht, steun en aanmoediging heb ik

Merkx. “Het uitbrengen van een jubileumboek, waarin de historie

IT Support Groep weten uit te bouwen

van het bedrijf verhaald staat en waarin medewerkers en klanten hun

tot een succesvol bedrijf.”

ervaringen vertellen, leek me een leuk idee. Zo is dit jubileumboek
ontstaan.”

Voorgeschiedenis
Joost was voorbestemd om accountant te worden. Regelmatig kwam
er bij zijn ouders een accountant over de vloer. Joost vond hem interessant, omdat hij een mooie auto had en strak in het pak zat. Dat was
wel wat voor hem. Joost, die goed was met cijfers, volgde na de meao
een opleiding in die richting. Op relatief jonge leeftijd startte hij bij een
accountantskantoor en volgde in de avonduren een studie informatica.
Toen de systeembeheerder vertrok, nam Joost zijn functie over.
Later maakte hij een overstap naar een IT-bedrijf. 11 mei 2000 startte
hij met IT Support Groep.
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2000 - 2007

Als men vond dat ik die functie aankon,
waarom dan niet voor mijzelf beginnen?

De beginjaren van
IT Support Groep
Als op 1 januari 2000 het nieuwe millennium aanbreekt, is Joost

Het lijkt Joost wel iets om die test te maken en hij schrijft zich in.

zich nog helemaal niet bewust van het feit dat hij vijf maanden

Na afloop krijgen vier deelnemers een baan aangeboden, van wie

later een eigen bedrijf zal hebben. Dat komt pas acht weken voor

Joost er een is. “Ik was nog bezig met mijn studie en bovendien was

11 mei 2015 in beeld. Om te weten hoe dat zo is gekomen, is een

ik pas een korte tijd werkzaam bij het accountantskantoor. De band

stukje voorgeschiedenis nodig.

met mijn baas, Peter Deckers, was goed. Daarom had ik er best
moeite mee om per direct weg te gaan. Ik gaf aan dat ik pas per

Voorgeschiedenis

1 januari van het jaar erop wilde beginnen. Zo had ik een half jaar de

Na de meao volgt Joost een heao-opleiding tot accountant. “Mijn beide

tijd om vervanging te zoeken en iemand goed in te werken.

ouders waren ondernemer. Daarom kwam er met enige regelmaat een

Peter waardeerde dit zeer en onze goede band bleef behouden.”

accountant bij ons over de vloer. Ik vond hem interessant. Hij had een

Na een half jaar vertrekt Joost naar het IT-bedrijf. Het contact met

mooie auto en zat strak in het pak. Dat leek mij wel wat. Bovendien was

Peter blijft goed en ze spreken elkaar met regelmaat.

ik goed met cijfers”, licht Joost toe. Op relatief jonge leeftijd start hij
bij een accountantskantoor in Tilburg. In de avonduren volgt hij een

Wanneer begin je voor jezelf?

studie IT. Als de systeembeheerder bij het kantoor vertrekt, wordt

Zo ook in maart 2000. Tijdens een ontmoeting vraagt Peter aan Joost

Joost gevraagd zijn functie over te nemen. Dat heeft hij gedaan.

wanneer hij voor zichzelf begint met een IT-bedrijf. Joost, die al van

Na twee jaar verandert hij van baan en komt terecht bij een

jongs af weet dat hij ondernemer wil worden, wordt door die vraag op

accountantskantoor in Oosterhout. “Het was mijn vak voor klanten

een idee gebracht. Hij werkt dan bij een bedrijf in Baarn dat in Best

cijfers op te tellen, hun jaarrekening op te maken en ze te voorzien

een vestiging wil opzetten. Aan Joost is gevraagd of hij er kantoor

van adviezen. Daarnaast deed ik voor sommige van onze klanten

leider wil worden. “Als men vond dat ik die functie aankon, waarom

ook automatiseringswerkzaamheden, omdat ze daar behoefte aan

dan niet voor mijzelf beginnen.” Maar…. is het wel het goede moment?

hadden.”

Hij is net een jaar getrouwd met Yvonne en zij is hoogzwanger.
Gelukkig kent Yvonne haar man goed en weet dat wat hij in zijn kop

Een kans komt voorbij

heeft zitten, niet in zijn kont zit. Tegenhouden kan zij hem niet.

In de zomer van 1997 komt Joost een advertentie tegen van een groot

“Al met al was het voor mij toch een uitgelezen moment.

IT-bedrijf. Het was de tijd waarin er een gigantisch tekort aan IT’ers is.

Bovendien vierde de economie hoogtijdagen”, verklaart Joost waarom

In de advertentie wordt aan IT’ers gevraagd een vaardigheidstest te

hij de stap naar eigen ondernemerschap durfde te nemen.

komen maken. Je wist dan meteen of je geschikt was voor het vak.
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Joost richt zijn eigen bv op onder de naam IT Support MKB B.V. en

Opgedane ervaring komt van pas

stort 40.000 gulden (het is nog net het guldentijdperk) in zijn bv.

De kennis die Joost heeft opgedaan als accountant kan hij goed inzet-

Bij het Ministerie van Justitie moet hij een ‘Verklaring van geen bezwaar’

ten bij IT Support MKB. Hij licht toe: “Als ondernemer doe je dat waar

opvragen, wat destijds zes weken in beslag nam. Eerder dan 11 mei

je goed in bent. Belangrijk bij eigen ondernemerschap is het financiële

van start gaan, is daardoor niet mogelijk. Hij neemt zijn intrek in het

stuk, zeker als je groeit. Met mijn kennis was ik goed in staat om,

kantoor van Peter Deckers in Oosterhout aan de Abdis van Thornstraat.

naarmate de club groter werd, op cijfers te sturen.”

Het is een bewuste keuze om niet vanuit huis te werken. Joost lacht:
“Hoewel de hype van het millennium voorbij was, werd het toch een

Het feit dat Joost een aantal jaren bij een IT-bedrijf heeft gewerkt is

vliegende start. Ik kon bij heel veel klanten terecht die ik kende vanuit

een pre. Daar werkte hij veel met de programmeertaal COBOL.

mijn accountantsperiode. Ze waren blij dat ik terug was. Omdat ik nu

Dat programmeren en werken met codes blijkt niet echt zijn ding te zijn.

zelf mijn broek moest ophouden, pakte ik alle omzet die ik maar pak-

Hij heeft de mazzel goed te kunnen communiceren en wordt account-

ken kon. In dat eerste jaar heb ik als ondernemer veel geleerd. Het gaf

manager. Zo leert hij acquireren, dat hem ontzettend van pas komt als

me vertrouwen om ermee door te gaan.”

hij eenmaal voor zichzelf begint. Joost schroomt dan ook niet om koud
te bellen aan de hand van een lijst van de Kamer van Koophandel.

Aanslag op zijn tijd
Aan het eind van het eerste jaar heeft Joost structuur aangebracht.
Structuur in zijn dienstverlening en de bereikbaarheid. Hij komt er al
snel achter dat het niet vol te houden is om al het werk alleen te doen.
Toch redt hij het om het anderhalf jaar vol te houden. Joost herinnert
het zich als de dag van gister: “Was ik op locatie bij de klant, dan werd
ik gebeld voor een spoedklus elders. Soms werd er van alle kanten
flink aan mij getrokken. De klant helpen, acquireren, programmeren,
telefoon aannemen en computers in elkaar zetten. Dit laatste vooral
thuis in de avonduren. Het was te veel voor één man. Bovendien had
ik een jong gezin. Al met al was het een flinke aanslag op de tijd die ik
voor het gezin had.”
Hoewel Joost Novell gecertificeerd is, besluit hij het werken ermee te
laten vallen. Novell was destijds in netwerkland groter dan Microsoft.
Het zijn wel twee concurrenten van elkaar. Server 2000 komt beschikbaar, het eerste besturingssysteem van Microsoft met Active Directory.
Dit wordt steeds gebruiksvriendelijker. Joost neemt het besluit om alAbdis van Thornstraat

leen Microsoft aan te bieden. Dat blijkt achteraf een goede keuze, die
hij op buikgevoel genomen heeft.
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Hoevestein

De Wetering

IT Support MKB wordt een erkend leerbedrijf en Joost neemt een

in bij een groothandel in Oosterhout. Joost licht toe: “De core business

stagiaire aan, die na afloop van haar studie in dienst komt. Deze stagiaire

van die groothandel was het verkopen van pc’s in verband met de

zet de pc’s in elkaar, die vervolgens verkocht worden. Zo werkt dat

pc privé projecten. Ik vond dat wel een leuke handel en zag er brood

nog in die tijd.

in. Zodoende nam ik de activiteiten, klanten en medewerkers van die

Omdat het accountantskantoor waar Joost werkt uit het gebouw groeit

groothandel over. Het enige probleem was toen dat de handel geen

en verhuist naar een andere locatie in Oosterhout aan Hoevestein 3,

terugkerend iets was. Had ik een order uitgeleverd aan een klant, dan

verhuist Joost mee en huurt er twee grote ruimtes.

was daar geen vervolg op. Continu was ik bezig met het zoeken naar
nieuwe klanten in dat segment.”

Nieuwe dienstverlening

Voor deze activiteit heeft Joost een aparte bv opgericht: IT Support

Als een van de eersten besluit Joost met IT Support MKB

Hardware B.V. Hij verhuist met zijn bedrijf naar de locatie van de

onderhoudscontracten aan te bieden. Zo ontstaat een constante

groothandel. IT Support Hardware neemt haar intrek beneden, waar

bron van inkomsten. Het aantal klanten groeit en zo ook het aantal

ruimte is voor opslag en het in elkaar zetten van pc’s. IT Support

medewerkers. Van twee naar drie en in 2004 lopen er vier medewerkers

Netwerkbeheer B.V. vervangt de naam IT Support MKB en neemt

rond. “Ik gaf het werk wel steeds meer uit handen, maar bleef toch

de bovenverdieping in beslag. Joost: “Het samenvoegen van twee

lange tijd zelf als systeembeheerder doorwerken. Totdat ik besefte

bedrijven bracht wel een cultuurschok met zich mee. Ieder bedrijf

dat ik hierdoor weer te veel in de avonduren bezig was met andere

had zijn eigen manier van omgaan met middelen en klanten.

belangrijke werkzaamheden voor het bedrijf.”

Ondanks de logische scheiding, liepen soms werkzaamheden in
elkaar over. Het uitgangspunt bleef dat voor de klant niet van
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Een dieptepunt

belang was welke afdeling wat deed, als hij maar tevreden was.

2003 breekt aan en wordt een belangrijk jaar. Het lijkt goed te gaan.

Daarom maakten we werkinstructies en legden we verantwoordelijk-

Door een onverwachte en niet te voorziene beslissing komt er een

heden vast. Het werden geen echte functiebeschrijvingen, want wat

dieptepunt. Wat is er gaande in dat jaar? IT Support MKB koopt pc’s

de functies inhielden was heel duidelijk.”
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Ik ben blijven communiceren met iedereen.
Dat was heel belangrijk

Terugblikkend op die tijd geeft Joost toe die stap misschien wel te
snel te hebben genomen. “Deels had ik het aan kunnen zien komen,
deels had ik er niet zelf de hand in. Het was de tijd waarin bijvoorbeeld
de Aldi begon met het aanbieden van goedkope pc’s. De concurrentie
werd groter. Er kwamen webshops die goedkoop hardware aanboden,
terwijl mijn medewerkers nog steeds bezig waren met het in elkaar
zetten van pc’s. Daar ging veel onbetaalde tijd in zitten. Het opboksen
tegen die goedkope, kant-en-klare pc’s was onbegonnen werk.”
Geheel onverwachts komt de doodssteek voor IT Support Hardware.
Joost herinnert het zich nog goed. “Ik was op vakantie, kocht De
Telegraaf en las de kop: PC privé projecten per direct stopgezet.
Ik schrok me dood. Deze beslissing zou een enorme impact hebben.”
Over is het fijne vakantiegevoel. Last van stevige concurrentie,
dalende prijzen, het opboksen tegen prijsvechters en de beslissing
van de overheid leiden tot een faillissement in 2004. “Ik had heel wat
uit te leggen aan mijn klanten, leveranciers en medewerkers. De klanten
begrepen mijn uitleg en ik raakte ze gelukkig niet kwijt. Je voelt je
natuurlijk verantwoordelijk en je schaamt je dat dit jou overkomt.
Helaas heb ik een aantal medewerkers moeten laten gaan. Naar mijn
idee heb ik het allemaal keurig afgehandeld. Ik ben blijven communiceren met iedereen. Dat was heel belangrijk.”
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Interessante ontwikkelingen in 2004
Rond 2004 doet een interessante ontwikkeling zijn intrede: de eerste
ADSL-aansluitingen komen er aan. ISDN-lijnen verdwijnen en bij
klanten verzorgt IT Support Netwerkbeheer de nieuwe aansluitingen.
Een gerelateerde ontwikkeling is dat medewerkers bij bedrijven een
persoonlijk e-mailadres krijgen. Inbellen via een modem is niet meer
nodig. Met de komst van ADSL kocht je een internetabonnement om
voor een vast bedrag per maand onbeperkt het internet op te kunnen.
Voor die tijd is het supersnel.
In datzelfde jaar sluit Joost met zijn klanten de eerste onderhoudscontracten voor systeembeheer af voor een vast bedrag per maand.
Joost: “Daarmee liepen we best voorop. Ergens had ik zoiets gehoord
Kamerikstraat

en dat leek mij een uitstekende oplossing. Weg met dat uurtje factuurtje.
Het bleek een goede zet. Klanten willen immers vooraf weten waar
ze aan toe zijn. Kosten voor IT rezen vaak de pan uit. Nu wisten mijn

Het is een wijze les voor Joost. Het faillissement trekt een zware wissel

klanten meteen waar ze aan toe waren en wat ze voor dienstverlening

op IT Support Netwerkbeheer. Alle rekeningen worden vanuit deze bv

terugkregen.”

afgelost. Wat Joost merkt, is dat bij veel leveranciers een rood kruisje

Het waren flexibele contracten, opgesteld op basis van het aantal

staat achter zijn naam. Dus ook de communicatie met leveranciers

servers en pc’s. Groeide of daalde dat aantal, dan veranderde het

is erg belangrijk. Stukje bij beetje wint Joost het vertrouwen weer.

contract mee.

Hoe moeilijk de periode ook is, het is nooit bij Joost opgekomen te
stoppen met ondernemen. Gelukkig gaat het bij IT Support Netwerk-

Proactiever

beheer goed. De groei zit er gestaag in. Er zijn inmiddels zes man in

In 2006 worden de eerste stappen gemaakt richting het op afstand

dienst.

bewaken van het netwerk van de klant. “Daar kunnen we nu niet meer
zonder”, vertelt Joost. “Wij wilden af van het reactieve beheer:

Na het faillissement volgt weer een verhuizing. In het pand is namelijk

wachten tot de klant ergens mee komt. We wilden proactiever worden.”

ook nog een derde partij gehuisvest. Door het faillissement zit IT

Er verschijnen allerlei pakketten op de markt waarmee het netwerk

Support Netwerk niet meer op zijn plek. “Ik keek, ook vanwege de

van de klant realtime in de gaten gehouden kan worden.

groei, uit naar een pand in Tilburg. Mijn vizier was gericht op het pand
waar we nu zitten aan de Kamerikstraat. Ideaal gelegen voor klanten
en medewerkers die met openbaar vervoer komen. Bovendien zijn
we vanuit deze locatie snel bij onze klanten in Tilburg, Breda en

Nu wisten mijn klanten meteen
waar ze aan toe waren

Oosterhout.”
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Joost licht toe: “Toen wij in dat jaar een gratis pakket hiervoor in
gebruik namen, konden we de eerste dertig licenties gratis weggeven

0900 - bel Joost

aan onze klanten. Dat deden we uiteraard in overleg. Het was best

In Eindhoven ging een klant van IT Support Groep failliet vanwege

wennen om met dit nieuwe pakket te werken. De wensen van de

allerlei externe factoren. Een ander bedrijf kocht de failliete boedel

klanten moesten we anders gaan invullen. Maar we zagen de voor

over. Op een gegeven moment kreeg Joost een telefoontje van dat

delen omdat we via deze remote monitoring realtime informatie kregen

bedrijf: “Is dit 0900-bel Joost?” Er is ons gezegd dat als wij problemen

over het netwerk, servers, werkstations en printers van klanten.

op IT-gebied hadden, wij 0900 – bel Joost moesten bellen.

Het helpdesksysteem werd steeds belangrijker. Door deze manier

Vandaar mijn telefoontje.” Het was in een periode dat 0900 – bel Joost

van werken, zagen klanten steeds minder wat we voor hen deden.

zijn motto was.

Dat moesten we ze laten zien via rapportages. We hadden daar een
oplossing voor bedacht. Een van mijn medewerkers bouwde een
werkbonnensysteem, zodat voor de klant inzichtelijk werd welke
werkzaamheden er verricht waren. Een hardcopy hiervan werd achter
de factuur gehangen.”

Hosted netwerken
2007 wordt op meerdere fronten een turbulent jaar. Zo is IT Support
Netwerkbeheer gestart met het aanbieden van hosted netwerken.
Zeg maar de eerste cloud netwerken die nu zo populair aan het
worden zijn.
Als early adaptor richt Joost voor deze nieuwe activiteit een aparte
bv op met de naam: VPW. Een afkorting die staat voor Virtual Private
Workplace. “Dit heb ik heel bewust gedaan om te voorkomen wat
me een paar jaar eerder was overkomen. We factureren onderling.
Als het mis gaat, neemt het niet de andere bv mee. Overigens heb ik
wel gemerkt dat je ellende moet meemaken om er als ondernemer
sterker uit te komen”, concludeert Joost.
“Vanuit VPW boden we bedrijven online werkplekken aan, zonder
investering van hun kant in een serverruimte. Wij zorgden voor de
server, licenties en besturingssystemen. Misschien had ik de stap iets
te vroeg gemaakt; de markt bleek er nog niet helemaal klaar voor.
Daardoor leden we in het begin wel verliezen. Maar later plukten we
er zeker de vruchten van. Doordat we alles zelf moesten uitzoeken,
leerden we door vallen en opstaan het beter te doen. Daarmee hebben
we veel ervaring opgedaan. Omdat wij het al acht jaar doen, hebben
we op dit gebied een voorsprong op andere IT-bedrijven.”
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Dyssys, een speciaal voor deze activiteit opgerichte bv, bij de top vijf
van resellers in Nederland. Totdat er een nieuwe directeur Medium en
Small Businesses kwam bij Microsoft. Hij vond dat er teveel nieuwe
producten op de markt waren en besloot per direct te stoppen met de
verkoop van Microsoft Dynamics Entrepreneur Solution.”
Daar staat Joost weer. Er gebeurt weer iets waar hij geen invloed op
Het logo door de jaren heen

heeft. Gelukkig kunnen medewerkers terug naar hun vorige werkgever.
Binnen Dyssys was hij ook de verkoop van VoIP gestart, zodat daarmee
de financiële ellende weg te poetsen is. Daar gaat echter wel enige tijd

Microsoft jaar

overheen.

2007 wordt ook het Microsoft jaar. Joost haalt de banden met Microsoft
sterker aan en rolt in een partnership die steeds belangrijker wordt.
Jaarlijks vertrekt Joost een week naar Amerika waar Microsoft zijn

Over het nemen van beslissingen vertelt Joost: “Soms heb ik
beslissingen te laat genomen, zoals de verkoop van internetlijnen.

jaarplannen en ontwikkelingen toelicht tijdens een World Partner

Ik dacht dat dat geen handige stap was. Het tegendeel bleek

Conference. “Ik ben dan helemaal op de hoogte wat er staat te

waar: het brengt juist meerwaarde voor de klant mee.

gebeuren. Ik pik die kennisgebieden uit die handig zijn ter ondersteuning
van mijn bedrijf en nuttig zijn voor mijn klanten. Op basis daarvan
maak ik een opleidingsplan voor mijn medewerkers. Het is een
vruchtbare week, waarvan je de vruchten op lange termijn plukt.”

Wij kunnen veel meer en sneller iets voor hem geregeld
krijgen, omdat wij korte lijnen met de internet
leverancier hebben.”
Als early adapter is hij ook van mening dat je

IT Support Groep is Microsoft gecertificeerd. Die certificatie is er in

leert lopen door te vallen. Van je fouten leer je.

brons, bij Microsoft heet dat Registered Partner, zilver en goud.

Loop je ergens tegenaan en los je het op, dan

Afgelopen jaren groeide IT Support Groep langzaam naar Goldpartner.

weet je het ook voor de volgende keer.

Dat betekent dat je als bedrijf alle skills hebt die Microsoft van jou
verlangt en dat jouw organisatiestructuur kloppend is. Een permanente
opleiding van alle medewerkers is cruciaal om Goldpartner te blijven.

Joost: “Bij een van onze klanten, een zorginstelling, hadden we de
hardware geleverd. Nu bleek dat op steeds wisselende tijden op een

Door de banden die Joost met Microsoft heeft, ziet hij ook heil in

bepaalde afdeling steeds twee pc’s uitvielen. We hebben toen alle

de verkoop van Microsoft Dynamics Entrepreneur Solution, een

kabels vervangen, maar dat bleek niet de oplossing. Vervolgens de

ERP-pakket speciaal in de markt gezet voor de kleinere mkb-bedrijven.

pc’s opnieuw geïnstalleerd. Bleek het ook niet te zijn. Nieuwe netwerk

“Op de markt was al wel het ERP-pakket voor grote bedrijven. Ik dacht

kaarten dan? Ook niet. Totdat na lang speurwerk bleek dat de netwerk

dat in het mkb wel interesse zou zijn voor dit pakket. Dat bleek ook

kabels op het toilet over een lichtbalk liepen. Ging het licht daar aan,

zo te zijn. Wij zijn er vol voor gegaan. Ik nam er mensen voor in

dan trok de interferentie het signaal van de kabels af, met als gevolg

dienst, liet medewerkers trainingen volgen en had een marketingplan

dat de pc’s het contact met het netwerk verloren.”

gereed. Het verliep redelijk succesvol. Binnen het jaar behoorde ik met
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Vanaf het begin bezocht Vincent de klanten op locatie om daar het
standaard werk te verrichten, van het nalopen van de server en het
werkstation tot en met het beantwoorden van dringende vragen op
IT-gebied. Vragen die een vast contactpersoon bij de klant verzamelt
en die dan besproken worden.
In zijn auto heeft hij een ‘onofficieel magazijn’. “Mocht ik iets nodig
hebben, dan kan ik uit deze voorraad de materialen halen.”
Dit werk doet Vincent nog steeds met veel plezier. Saai? “Nee hoor”,
vertelt hij. “Iedere dag is weer anders. Natuurlijk heb ik zo mijn vaste
afspraken en klanten, maar het kan goed zijn dat de dag heel anders
verloopt. Is er een storing bij een andere klant die direct verholpen
moet worden, dan krijg ik een seintje van de Servicedesk. Ik maak
dan snel mijn werk af. Of, als het mogelijk is, laat het liggen tot een
volgende keer om zo snel mogelijk de storing te gaan verhelpen.
Dave van Hest (links) en Vincent Ligtvoet

Klanten hebben daar altijd begrip voor. Het kan bij hen immers ook
voorkomen dat ze mij met spoed nodig hebben! Omdat je nooit weet

Systeembeheerder
Vincent aan het woord

waar en wanneer er een storing verholpen moet worden, blijft het
plannen van mijn afspraken lastig.”
Het kan goed zijn dat Vincent een week lang zijn gezicht niet laat
zien op kantoor. Gelukkig zijn er voldoende manieren om contact te
houden met zijn collega’s zoals Lync, Yammer, e-mail en de mobiele

Vanaf zijn twaalfde is Vincent gefascineerd door computers.

telefoon.

Hij vond het leuk om uit te zoeken hoe een computer in elkaar stak.

Zijn klanten zitten in de buurt van Tilburg, maar ook verder weg.

Hij wist toen nog niet dat hij er later zijn beroep van zou maken.

Ze zijn groot en klein en werken allemaal met verschillende hardware-

Na de mavo volgde hij zijn mbo-opleiding Technische Informatica in

en softwarepakketten. “Dat maakt het werk afwisselend en boeiend.

’s-Hertogenbosch en kon direct aan het werk bij een bedrijf, waar hij

Het zorgt ervoor dat ik van alle markten thuis ben en blijf”, vertelt hij

deels het systeembeheer in zijn portefeuille had zitten. Vincent wilde

met een lach.

echter meer: fulltime systeembeheerder, dat leek hem wel wat. Hij had
de tijd, het was 2003, echter niet mee. Bedrijven investeerden toen
minder in IT. Ook was de hype van het millennium voorbij.
Totdat Vincent via het UWV een advertentie tegen kwam die hem op
het lijf geschreven was: een fulltime systeembeheerder bij IT Support
Netwerkbeheer.
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2008-2015

De jaren van opbouw
Zeven jaren van opbouw, waarin de gestage groei zich voortzet.
Dit gebeurt voornamelijk via mond-tot-mondreclame. De dienstverlening verbetert, een offertesysteem wordt in gebruik genomen,
uren geregistreerd en voorraden beter beheerd. Al met al wordt
de organisatie efficiënter.

IT Support Groep

Joost ontkomt er niet aan om voor een van zijn medewerkers een

Joost merkt dat de diverse bedrijfsnamen voor verwarring bij klanten

ontslagaanvraag bij het UWV te doen. “Dat vond ik een heel moeilijk

zorgen. Hij zoekt naar een oplossing om alles onder een noemer

moment. Ik besprak met mijn medewerker dat ik die stap wel moest

te krijgen. Op 4 juli 2008 brengt hij alles onder de naam IT Support

zetten. Gezien de cijfers zou ik de ontslagvergunning ook zeker krijgen.

Groep: het is immers niet alleen een groep van bedrijven, maar ook

Ik sprak met hem af, dat ik de ontslagvergunning nog niet zou inzetten.

van mensen. Het is tevens de introductie van het huidige logo.

Ik had nog een paar prospects achter de hand en als ik die zou

Deze stap voelt aan als een wedergeboorte. Er komt nog meer een

binnenhalen, dan hoefde hij niet weg. Mijn medewerker was er heel

duidelijke focus op de diensten die IT Support Groep nu aanbiedt.

laconiek onder en reageerde met: ‘Dat gaat jou vast wel lukken.’

Ook de structuur wordt duidelijker. Het leidt uiteindelijk tot drie aparte

Inderdaad, ik kon het vlottrekken.”

afdelingen: Systeembeheer, Servicedesk en het Cloud-team.
Joost kan gerichter sturen op competenties van de medewerkers

Remote monitoring

en meer focussen op waar hij met IT Support Groep naar toe wil.

De in 2006 ingezette weg naar het op afstand bewaken van het

Zijn uitvoerende taken laat hij schieten en gaat zich meer met de

netwerk van de klant wordt geprofessionaliseerd.

strategie bezig houden.

Door de realtime monitoring zien de servicedeskmedewerkers eerder
dan de klant als bijvoorbeeld het internet eruit ligt, of de schijfruimte

Crisis 2008

dreigt vol te lopen. Ze lossen de problemen al op voordat de klant

De crisis gaat niet voorbij aan IT Support Groep. “Wij merkten de

deze ervaart. Dit geeft een positieve flow: IT Support Groep kan

crisis pas in 2010. Onze klanten hadden flexibele contracten.

hierdoor grote projecten aan.

Doordat er bij hen krimp was, had dat invloed op de contractwaarden.

“En, minstens zo belangrijk”, benadrukt Joost, “hierdoor werken we

Die krompen ook. De krimp stond niet in verhouding tot de aanwas

efficiënter en is onze dienstverlening naar de klant verbeterd. Het ver

van nieuwe contracten.”

beteren van onze efficiency vinden wij een goede zaak. Dat dwingt
ons acties te nemen. Uniek zijn we niet, wel een club enthousiaste
volgelingen die vooraan staat als er iets nieuws op de markt komt.”
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Private & Public Cloud

Slimmere klanten

De introductie van de Private Cloud was de aanleiding voor het

Klanten zijn de afgelopen jaren veel slimmer met IT geworden.

oprichten van VPW. Toen nog lang niet iedereen zag wat dat precies

De systemen zijn stabieler (geen blauwe schermen meer) en intelli

was en betekende voor de toekomst, zag IT Support Groep er allerlei

genter geworden. Klanten bellen alleen nog maar als ze er zelf niet

mogelijkheden voor de toekomst in. De dienstverlening is inmiddels

meer uitkomen. Vragen worden lastiger. Daarom moet het kennisniveau

uitgebreid met ondersteuning van de Public Cloud. Deze uitbreiding

van de Servicedeskmedewerkers hoger liggen dan die van de klant.

en verandering van taken leiden tot een ander soort dienstverlening.

Joost: “Microsoft komt steeds met nieuwe versies en/of een

Ons dienstenportfolio is duidelijk voor de klant en varieert van online

besturingssysteem. Klanten hoeven lang niet altijd over te stappen.

back-up en verkoop van internetlijnen tot hosted dienstverlening.

Er zijn dus veel versies in omloop. Er komt echter meer bij dan dat er

Joost lacht: ”Waren we, nog niet eens zo gek lang geleden, blij met

weggaat.”

drie terabyte aan schuifruimte, nu kopen we het er bij wijze van spreken elke maand bij.”

Tijd
Als leek heb je er niet zo snel erg in, of liever gezegd sta je er helemaal

Servicedesk steeds belangrijker

niet bij stil. Er gaat veel tijd inzitten in het uitproberen van nieuwe

Door de komst van de Cloud en virtualisatie is de functie van de

IT-producten. Tientallen vragen komen op waar Joost en zijn mede-

Servicedesk alsmaar belangrijker geworden. Immers, vanachter het

werkers antwoord op moeten geven voordat ze een volgende stap

bureau kan een medewerker de problemen bij de klant oplossen,

maken. Denk bijvoorbeeld aan: Welke selecties aan producten maak

aanpassen en upgraden. Maar ook het standaard onderhoud gebeurt

je? Hoe kun je iets generiek inzetten en toch ook maatwerk leveren?

vanaf de Servicedesk. Dit betekent geen reiskosten meer, meer

Is het pakket geschikt voor onze klanten? Is het flexibel genoeg en

declarabele uren, maar vooral meer klanten op een dag helpen.

welke kosten zijn ermee gemoeid? Zijn we er concurrerend mee?

Het resultaat is een groei van gemiddeld een persoon per jaar.
Acht man zijn er nu werkzaam op die afdeling.

De rol van IT Support Groep verandert steeds meer naar die van
adviseur. “Het klinkt raar als ik het zeg”, beweert Joost.
“Eigenlijk moeten wij het hebben van de problemen van klanten,

Een vluchtige ontmoeting

terwijl wij aan de andere kant juist onze klanten ondersteunen om hun

2009. Joost rijdt in zijn BMW naar Utrecht. Als hij in de buurt is, laat

problemen te verminderen. Onze rol is steeds meer die trusted advisor

de auto hem in de steek. De ANWB sleept de auto naar de dichtst-

te zijn: de betrouwbare partner voor IT.”

bijzijnde BMW garage. Tijdens het wachten komt hij in gesprek met
een, op dat moment, wildvreemde man. Het gesprek komt op gang

Anno 2015

en Joost vertelt enthousiast over zijn werk en bedrijf. De man wordt

Vijftien jaar geleden klein en bescheiden begonnen, maakt IT Support

getriggerd en roept: ‘Dat is precies de dienstverlening waar ik naar op

Groep anno 2015 gebruik van twee datacenters, een indrukwekkend

zoek ben.’ Deze vluchtige ontmoeting leidde naar een nieuwe klant

netwerk, is 24/7 beschikbaar en draait 365 dagen per jaar.

met wie Joost nog steeds een leuk contact heeft.

24

25

Een dagje Servicedesk
Acht uur, de eerste twee online systeembeheerders starten.
Hun belangrijkste taak is de eerste storingen bij klanten op te pakken.

Interview met Raymond Bras

Manager Servicedesk

Via dashboards in de Serviceruimte, lezen ze af of en welke storingen
er zijn en welke klanten daarmee te maken hebben. Ze maken dan

Na zijn mbo-opleiding IT ging Raymond in 2000 aan de slag

direct een ticket aan, die eventueel in cc naar de contactpersoon van

bij een computer groothandel, die zich vooral richtte op het

de klant gaat. Zo is deze op de hoogte van de storing en weet dat

leveren van op maat gemaakte pc’s. Het was de tijd van de pc

eraan gewerkt wordt. Ook kunnen er gedurende de nacht storingen

privé projecten, door de overheid in het leven geroepen om het

via de alarm-mailbox binnen zijn gekomen. Die worden direct mee

computergebruik thuis te bevorderen. Doel was dat gebruikers

opgepakt. Het controleren van alle back-ups van de klanten is een

daardoor op hun werk bedrevener met hun computer om konden

andere prioriteit die iedere ochtend uitgevoerd wordt.

gaan.

Gaandeweg het volgende uur druppelen er meer systeembeheerders

“Van kinds af aan ben ik opgegroeid met computers”, licht dertiger

binnen en ook Raymond Bras, Manager Servicedesk, gaat van start.

Raymond toe. “Het begon met de Commodore 64. Alle ontwikkelingen

Op basis van prioriteit bedeelt hij zijn medewerkers tickets toe waarmee

maakte ik van dichtbij mee, zeker omdat ik ook de opleiding IT deed.

zij aan de slag gaan. De gehele dag monitort hij het verloop van het

Bij mijn eerste werkgever begon ik met het bouwen van computers.

afwerken van de tickets. Doen er zich problemen voor? Is fysieke inzet
op het bedrijf van de klant gewenst? Kan de storing online verholpen
worden?
Voor een proactief beheer zijn de dashboards in de ruimte van de
Servicedesk belangrijk. Realtime wordt de situatie bij alle klanten in
de gaten gehouden. Zo weten de systeembeheerders eerder dan de
klant als er een storing is en kunnen ze proactief aan de slag gaan om
deze te verhelpen. Gaat een Windowsupdate niet zoals het moet?
Ook dat wordt direct zichtbaar en opgelost. Op een van de schermen
is zelfs te zien hoe het met de opslagcapaciteit gesteld is. Als deze
ontoereikend gaat worden, komt er een melding. Dan gaat er met
spoed een seintje naar de klant dat er geschoond moet worden.
Alternatief is het bijkopen van ruimte.
Rond de klok van vijf, blijven er twee online systeembeheerders over.
Zij lossen de laatste storingen van de dag op.
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Overstap van een reactieve naar
een proactieve Servicedesk

In de afgelopen 12,5 jaar maakte Raymond de razendsnelle ontwikkelingen van de hardware mee. “De grootste impact vond ik de overstap
van een reactieve naar een proactieve Servicedesk”, aldus Raymond.
Hij merkte dat klanten afhankelijker van hun computers waren en

Er werden uiteraard standaardpakketten aangeboden, maar er waren

dat daardoor hun wensen steeds groter werden. Proactief handelen

allerlei opties mogelijk. IT Support Netwerkbeheer was een van onze

werd belangrijker. Direct voor de klant klaarstaan werd noodzaak.

afnemers, die de in elkaar gezette computers vervolgens uitleverde.

“Hierdoor moet ik flexibel kunnen schakelen en ervoor zorgen altijd

Toen IT Support Netwerkbeheer de activiteiten van ons bedrijf over-

personeel achter de hand te hebben in geval van nood bij onze

nam, ging ik er ook systeembeheer bij doen. Op locatie van de klant

klanten. Het monitoren van de binnengekomen tickets is cruciaal.

onderhield ik hun netwerk.”

Soms moet ik de indeling van het werk aanpassen. Of contact met de

In 2004 kwam er plotseling een eind aan de pc privé projecten en hield

klant zoeken om meer info te krijgen over de storing of om te horen of

ook het in elkaar zetten van computers op. IT Support Netwerkbeheer

deze goed is opgelost. Gevarieerd werk dus en geen dag is daardoor

verhuisde naar de huidige locatie aan de Kamerikstraat in Tilburg.

hetzelfde. We weten nooit wat ons te wachten staat en dat maakt ons
werk zo uitdagend.”

Raymond is de langstzittende medewerker. 1 december 2014 vierde
hij zijn 12,5-jarig jubileum. Zijn collega’s hadden een leuke verrassing

Gecertificeerd

voor hem in petto. Het werk als systeembeheerder heeft hij tien jaar

Klanten eisen kennis en kunde. Dat is te toetsen door middel van

lang gedaan. Sinds twee jaar is hij Manager Servicedesk. Het is zijn

certificeringen. Bij IT Support Groep is iedere medewerker Microsoft

taak het team van acht man sterk aan te sturen en de planning van de

gecertificeerd. Raymond: “Uiteraard ondersteunen we ook andere

systeembeheerders te verzorgen.

producten. Onze kennis en kunde liggen echter bij Microsoftproducten.
Wanneer Microsoft met een nieuw product uitkomt, dan gaan mede-

Nauwe onderlinge contacten

werkers op cursus om daarvoor hun certificaat binnen te halen.

Hoewel de Servicedesk en het Systeembeheer twee verschillende

Wij zijn Gold gecertificeerd, het hoogst haalbare. En dat willen we graag

afdelingen zijn, staan de medewerkers en hun werkzaamheden nauw

blijven. Samen met Joost bespreek ik wie op welk onderdeel

met elkaar in contact. Raymond licht toe: “Het kan goed zijn dat bij

zijn certificaat gaat halen. Per jaar moeten dat er twee

het verwerken van een storing blijkt dat er toch iemand naar de locatie

zijn. Natuurlijk nemen we in die overweging mee

van de klant moet. Dan is uiteraard een overdracht nodig naar de

welke interesses de medewerker heeft.

systeembeheerder die ik naar de klant stuur. Ziet hij op zijn beurt iets

Met het behalen van certificaten

op de locatie van de klant wat belangrijk is om te weten voor de online

waarborgen wij een constante

systeembeheerders, dan wordt dat ook teruggekoppeld. Wekelijks

kwaliteit.”

overleggen de twee afdelingen met elkaar. Bij gebrek aan capaciteit
op de werkvloer, kan ik altijd een online systeembeheerder naar de
klant sturen. Hij heeft dezelfde kennis en kunde om ook ter plekke een
storing te verhelpen.”

28

29

Kernwaarden

De arend staat voor:

We hebben scherp zicht
in de Cloud

IT Support Groep staat voor kwaliteit en heeft haar kernwaarden

Voor IT Support Groep kent de

gekoppeld aan de eigenschappen van dieren.

Cloud geen geheimen meer.
Wij vinden dat iedereen plaatsen tijdsonafhankelijk moet

De cheetah staat voor:

kunnen werken. Als Microsoft

We zijn al onderweg!

Cloud partner kent IT Support

Medewerkers van de helpdesk helpen je snel, kundig en weten wat er

Groep die mogelijkheden,

speelt. En als het nodig is dan staan ze binnen een half uur bij de klant

natuurlijk met een ‘open mind’

op de stoep. Gegarandeerd! IT Support Groep maakt zelfs bespreekbaar

voor nieuwe ontwikkelingen.

bij de klant dat een systeembeheerder weggeroepen kan worden als er
nood is bij een andere klant. Op dat moment is
dat misschien niet leuk. Stel dat deze klant
in nood komt, dan staat IT Support
Groep ook daar direct op de
stoep.
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De snuffelende Dalmatiër:

De giraf staat voor:

We hebben een neus vóór
jouw problemen!

We steken ónze nek voor je uit!
Medewerkers van IT Support Groep kijken écht verder op het

IT Support Groep werkt proactief.

gebied van IT en zijn daarin ondernemend. Ze hebben brede

Problemen worden opgelost voordat

kennis van zaken. Kennis die ze elke dag in de praktijk brengen

klanten ze ervaren.

om zaken te optimaliseren, gevraagd en ongevraagd.
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Cloud dienstverlening
In 2007, dus voordat ik er kwam werken, was IT Support Groep al
bezig met Private Cloud en had het bedrijf een in eigen beheerde
infrastructuur waarop diensten werden aangeboden. Op dit platform
was destijds een medewerker actief. Als je het hebt over Private
Cloud, dan heb je het over eigen apparatuur die toegankelijk is voor
medewerkers van IT Support Groep.
Nu, acht jaar later, is er naast de Private Cloud ook een Public Cloud,
gefaciliteerd door bijvoorbeeld Microsoft, waar wij een sterke partnerrelatie mee hebben. Inmiddels hebben wij een Cloud Silver partner
status. Spreek je over Public Cloud, dan hebben wij geen toegang tot
die fysieke hardware.

Marc Franken

Manager Cloud Team en
MT-lid over zijn werk

De overheid, de Nederlandse Bank en de AFM geven hun goedkeuring
voor publieke Clouddiensten. Dit geeft bedrijven het vertrouwen om
hiernaar over te stappen. Ook dan is er nog steeds behoefte aan
beheer en geven wij als groep ondersteuning.
De focus kwam de laatste jaren dus vaker te liggen op Cloud dienstverlening. Deze focus en de groei van IT Support Groep vroegen om
meer systeembeheerders die affiniteit hadden met en geïnteresseerd

“Zo’n 24 jaar geleden begon ik me te interesseren in computers.

waren in de Cloud.

Computers waren in die tijd in opkomst en ik dook in de
uitdagende wereld van de automatisering. Ik volgde een opleiding

Veranderende rol

in de IT, dat me uitstekend beviel. Met mijn voeten stond ik in de

Onze rol als systeembeheerder verandert heel snel doordat meer

klei, voerde migraties uit, werkte met Novell en Microsoft.

diensten uit de Cloud worden afgenomen. Het fysiek bij de klant aan

Van mijn keuze heb ik nooit spijt gehad.

het werk zijn wordt minder en zal op den duur zeker stoppen. Wij zijn
op tijd ingehaakt op die ontwikkeling. Bedrijven betalen nu voor wat ze
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Bij IT Support Groep kwam ik in april 2010 als projectleider binnen.

afnemen en hoeven niet zelf meer dure investeringen te doen. Zie het

Er waren toen negen mensen in dienst. Ik had verschillende petten

maar als IT uit de muur.

op: plannen, inkoop en commerciële activiteiten behoorden tot mijn

Onze adviserende rol wordt groter. We denken steeds meer mee in het

takenpakket. Naarmate we groeiden was het niet meer te doen om al

optimaliseren van bedrijfsprocessen bij onze klanten.

die taken te vervullen. Inmiddels heb ik een sturende rol als manager

Cloud is altijd onderdeel tijdens een gesprek met de klant. Deze komt

en denk ik mee over nieuwe business mogelijkheden. Daarnaast blijf ik

vaak met vragen zoals: Is de Cloud veilig genoeg? Waar staan mijn

nog contactpersoon voor de grote klanten van IT Support Groep.

gegevens? Hoe gaat het met de back-up?
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We zijn een flexibele organisatie
en kunnen snel schakelen

Wij richten ons voornamelijk op het mkb-segment, maar ook grotere
klanten kunnen wij aan. Recent hebben wij een medewerker specifiek
voor de sales aangenomen. Hij biedt extra ondersteuning op dat
gebied. Als eerste aanspreekpunt voor klanten verzorgt hij onder
andere de licenties en offertes. Zo heb ik meer tijd voor mijn eigen
taken. De planningswerkzaamheden zijn overgenomen door Raymond
van de Servicedesk.
Het is er ons alles aan gelegen passende dienstverlening aan te bieden.
Om dat te kunnen blijven doen, houd ik me onder andere bezig met
business development, het maken van een stappenplan om de
transformatie van locatie naar de Cloud goed te laten verlopen,
identiteitsbeheer en hoe applicaties met elkaar communiceren.
De vrijheid die ik geniet zorgt ervoor dat het lijkt alsof ik ondernemer
ben geworden, zonder zelf gestart te zijn. Ik denk mee met Joost

15 vragen – 15 antwoorden

over de toko en waar we met IT Support Groep naartoe willen.
Ons uitgangspunt is onze klanten zo goed mogelijk te ondersteunen.

In wat voor gezin ben je opgegroeid?

Wij willen de beste zijn. Klanten moeten altijd bij ons terecht kunnen.

Ik groeide op als oudste van vier kinderen in een ondernemersgezin.

We zijn een flexibele organisatie en kunnen snel schakelen. Wij zijn

Ik heb een broer die twee jaar jonger is. Mijn zus is drie jaar jonger en

niet voor niets Goldpartner van Microsoft. Dat willen we heel graag

met mijn jongste broer scheel ik vier jaar.

blijven.”

Mijn vader en moeder waren allebei ondernemer. Vader had een kapsalon in Goirle. Hij werkte alleen en het was hard aanpoten. Mijn moeder
had samen met haar broer een supermarkt in de Leenherenstraat in
Tilburg. Wij woonden met ons gezin boven de supermarkt. Mijn opa
en oma woonden naast ons. Daar gingen we altijd naar toe. Op mijn
zevende verhuisden we en kwamen we dichter bij Goirle te wonen.
Na de verhuizing heeft mijn moeder nog twee jaar in de supermarkt
gewerkt. Daarna werd ze steeds meer huisvrouw. Ik kan gerust zeggen
dat ik een onbezorgde jeugd heb gehad.
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Welke normen en waarden kreeg je mee?

Wat me aantrok in het ondernemerschap was de vrijheid. Naast het

Hard werken is het eerste wat in mij opkomt. Netjes en beleefd u

feit dat je wel ‘geleefd’ wordt door je medewerkers, klanten en de

zeggen, een goede indruk achterlaten en respect tonen voor de ander.

markt en je altijd moet klaarstaan, betekent vrijheid voor mij: vrij zijn in
denken en je eigen pad bepalen.

Welke waarden heb je mee overgenomen naar jouw bedrijf?
Het harde werken staat dan weer bovenaan. Dat verlang ik ook van

Wat was jouw eerste kennismaking met computers?

mijn medewerkers. En klaarstaan voor de klant. Dat stond mijn vader

Begin jaren tachtig, was ik een jongetje van tien jaar. Op een dag was

ook altijd. Zijn dorpskapsalon leek wel een café. Mensen kwamen er

ik met mijn moeder bij de V&D. Daar zag ik pc’s staan, die net nieuw

vaak voor een praatje en een kopje koffie.

op de markt waren gekomen. Daar wilde ik wel meer van weten.
Een paar keer per week fietste ik na schooltijd naar de V&D.
Daar nam ik voor een paar uur een plek in achter een van de computers
en ontdekte hoe zo’n ding van binnen en buiten werkte.
Wat zijn jouw hobby’s?
Actief sport bedrijven. Vijf dagen per week sport ik. Dat loopt uiteen
van fietsen tot hardlopen en zwemmen. Als het kan met Technomuziek
op de achtergrond. Mijn favoriete hit is die met de titel Harder – better,
faster - stronger. De lat leg ik hoog. Ik wil voor mijzelf prestaties
neerzetten. Ik doe nooit twee dagen achter elkaar dezelfde sport.
Wat ik ga doen hangt af van hoe mijn benen voelen. Sport zorgt voor
rust en denkmomenten. Momenten waarin ik bezig ben met vragen
zoals welke stappen en beslissingen ik moet gaan nemen. Ja, veel

Wanneer wist je dat je ondernemer wilde worden?

denkmomenten gaan naar mijn werk, dat komt ook omdat IT Support

Ik denk dat ik een jaar of acht was, toen de accountant van mijn ouders

Groep echt mijn kindje is. Als ik niet sport? Dan word ik onrustig en

langskwam voor de jaarrekening. Strak in het pak kwam hij in een

presteer ik slechter.

mooie Mercedes voorrijden. Ik was er helemaal door geïmponeerd: wat

Autorijden is een andere grote hobby. Dat doe ik wel temperamentvol

een stijlvol voorkomen. Bovendien was ik helemaal gek van auto’s, dus

met een radio die aanstaat.

die Mercedes deed me wel wat. Dat alles wilde ik ook wel! Wel twijfelde
ik nog, want ook fysiotherapeut leek me wel iets waar ik veel geld mee

Vertel iets over jouw gezin.

kon verdienen. Ja, je kon mij best wel materialistisch noemen.

Ik ben getrouwd met Yvonne, zij is secretaresse bij Fontys Hogeschool.

Ook had ik altijd wel handeltjes. Zo maakte ik van gips poppetjes

Mijn zoon Jurre is geboren in 2000 en hij wordt in 2015 dus vijftien

van Sesamstraatfiguren, die ik vervolgens op straat in een kraampje,

jaar. Yvonne was hoogzwanger toen ik mijn bedrijf startte.

gemaakt van een tafel, verkocht. Later had ik ook een handeltje in
illegale cd’s. Met het geld kon ik weer nieuwe cd’s kopen.
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Hoe combineer je werk en gezin?

Op de site van IT Support Groep wordt gesproken over Brabantse

Ik heb mazzel met Yvonne. Zij zorgt dat thuis alles op rolletjes loopt.

gezelligheid. Licht dat eens toe.

De weekenden probeer ik zoveel mogelijk vrij te houden voor privé.

Het kan hier heel informeel aan toe gaan. Als een medewerker op z’n

Zo ga ik op zaterdag mee met Jurre naar het voetballen. Door de week

sokken wil rondlopen dan kan hij dat gerust doen. In onze kantine

zorg ik dat ik om zes uur thuis ben. Het eten staat dan klaar. Om een

staat een voetbaltafel. Op vrijdagmiddag is er de borrel met een bitter-

uur of zeven ga ik sporten en om negen uur start mijn avond thuis.

bal. Is er iemand jarig dan komen de appelflappen en worstenbroodjes
op tafel. Geregeld gaat het team stappen of naar een wedstrijd van

Is sparren met het thuisfront belangrijk voor jou?

Willem II.

Ik bespreek niet alles wat met het werk te maken heeft met Yvonne.
Wel betrek ik haar er natuurlijk bij als er belangrijke beslissingen

Wat versta jij onder succes?

genomen moeten worden.

Een project dat op tijd af is, naar verwachting van de klant en/of
leverancier. Een ander succesmoment is de omzetmijlpaal behalen, of

Is netwerken belangrijk?

wanneer een medewerker een jubileum viert of een certificaat behaalt.

Netwerken vind ik bij het ondernemerschap horen. Ik wil anderen echt
helpen en het houdt me bezig wat ik er zelf uit kan halen. Constant ben

Hoe vier jij die successen?

ik dan op mijn qui vive. Daarom vind ik netwerken echt hard werken.

Dan komt er geheid een taart op tafel. Successen vieren we altijd met

Of ik het leuk vind om te doen? Diep in mijn hart moet ik zeggen

elkaar.

‘Eigenlijk niet’, laat mij maar lekker met mijn core business bezig zijn.
Wat is jouw ultieme ondernemersdroom?
De droom voor nu is dat het hele pand vol is met IT Support Groep.
Maar… ik weet dat als ik dat bereikt heb, ik de lat weer hoger ga leggen.
Steeds als mijn einddoel dichtbij is, gaat de lat omhoog.
Een laatste vraag: Hoe denk je dat mensen jou zien en klopt dat
naar jouw idee?
Ik denk dat mensen mij amicaal, weloverwogen en een rustig type
vinden. Als ze dat beeld hebben, dan klopt dat wel.

38

39

Klant
aan het
woord

Sietse de Wit van 1983groep

“De snelheid waarmee IT
Support Groep werkt, past
helemaal bij ons bedrijf”
zich gespecialiseerd in de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van
De naam 1983groep is voortgekomen uit het geboortejaar van

commerciële projecten. “Denk hierbij aan huis-aan-huisverkoop van

Sietse de Wit. Hij is een opportunistische jonge dertiger, die

energie- of glasvezelcontracten”, aldus Sietse. “Dat is een landelijke

kansen ziet en op onderbuikgevoel deze benut. Sietse:

activiteit waarvoor we dagelijks zo’n 250 mensen inhuren.”

“Ik ben geen persoon die een ondernemersplan uitschrijft en
een marktanalyse doet. Komt er een kans voorbij, dan spring ik

Compass Projectmanagement is uitgegroeid tot een groter en stabiel

in het diepe. Lukt het om de activiteit vlot te trekken dan is dat

bedrijf dat al jaren met een goed team van collega’s dezelfde klanten

prima. Lukt het niet, dan komt er vast wel weer een andere kans.”

naar tevredenheid bedient. De eerste jaren is er non stop gewerkt om
Compass Projectmanagement tot een succes te maken. Daarna ont-

1983groep heeft direct en indirect belangen in interessante

stonden er ook andere kansen waar Sietse graag een aandeel in had.

bedrijven met (groei)potentie en is co-founder en participant in
Startersinvesteringen.nl. Doel hiervan is te investeren met kennis,

Contact met IT Support Groep

ondersteunende diensten en kapitaal in startende ondernemingen.

Op de vraag hoe Sietse in contact is gekomen met IT Support Groep
moet hij even nadenken. Hoe was dat zo’n vijf jaar geleden ook alweer

Voorwaarde is wel dat deze starters met een schaalbaar business

tot stand gekomen? Het schiet hem te binnen dat het was naar aanlei-

model komen. Een keer per twee maanden krijgen starters de gelegen

ding van een foto van Joost op de cover van een business magazine.

heid hun business model te pitchen. Vervolgens overleggen de elf

“Ik had sterk de behoefte aan IT-ondersteuning, omdat ik er nul komma

participanten om te kijken of een investering de moeite waard is.

nul verstand van heb. Bovendien wilde ik de automatisering per se
outsourcen. Dus belde ik Joost en vroeg hem of hij direct kon komen
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Compass Projectmanagement

om het netwerkbeheer op zich te nemen. Liever gister dan vandaag

Zo’n acht jaar geleden kwam Sietse na zijn studie terecht bij Compass

was mijn motto. Joost begreep de urgentie en dezelfde dag spraken

Projectmanagement. “Ik kon de toenmalige eigenaar overtuigen dat

wij af. Uiteraard moest hij eerst inventariseren wat nou precies mijn

ik van meerwaarde kon zijn voor zijn organisatie en werd partner.

wensen waren”, aldus Sietse. Hij vervolgt: “De snelheid waarmee IT

Compass Projectmanagement is, net als Startersinvesteringen.nl,

Support Groep werkt, past helemaal bij ons bedrijf. Wij zijn een echte

onderdeel van 1983groep. Deze full service projectorganisatie heeft

hands on club, waar alles in een sneltreintempo gaat.”
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Niels Tanja en Wiechert ten Dolle van
Dalton Medical

“Super goede communicatie
en snelle support”

Hoewel de klik er was en een abonnement werd afgesloten, verliep
de automatisering niet soepel. Wiechert licht toe: “Het leek wel of de
Wet van Murphy gold. Er bleek altijd wel iets mis te zijn met een pc
of het netwerk of wat dan ook. Had IT Support Groep het probleem
verholpen, dan was er weer iets anders dat niet goed functioneerde.
Het leek erop of het niet goed onder controle te krijgen was. Toen we
vertrokken van de oude melkfabriek naar onze huidige locatie in
Oosterhout, besloten we over te stappen naar een andere IT-leverancier.”

Niels herinnert zich nog goed hoe hij in contact met IT Support
Groep is gekomen: “In 2001 zijn mijn compagnon Wiechert ten

Toen de automatisering met dat bedrijf niet vlotte, besloten Wiechert

Dolle en ik met Dalton Medical gestart in het directiepand van

en Niels toch Joost weer te benaderen. “Dat hebben we heel bewust

een oude melkfabriek in Zevenbergschen Hoek. Ons lokaal

gedaan, we wisten immers dat Joost en zijn medewerkers over veel

netwerk hadden we ondergebracht bij een klein bedrijf. Omdat

know how beschikten. Ook al was het niet helemaal verlopen zoals

wij met Dalton Medical groeiden, veranderde de behoefte aan

we allemaal wilden, we konden altijd alles wel uitspreken naar elkaar.

IT-ondersteuning. Het kleine bedrijf kende Joost Merkx van IT

Omdat wij zelf ook met apparaten werken, snapten we heel goed dat

Support Groep en verwezen ons voor support en onderhoud van

je soms pech kunt hebben met een apparaat. Dus belden we hem op

ons computernetwerk naar hem door.”

en vroegen of de deur nog op een kiertje openstond. Het antwoord
van Joost was dat de deur wagenwijd geopend was. Waarom we
weer terug naar Joost gingen had ook te maken met de super goede
communicatie, snelle support en de intentie om op te lossen wat er
op te lossen viel”, verklaart Niels de overstap. Wiechert vult aan:
“Natuurlijk kreeg Joost wel te maken met de erfenis van het vorige
IT-bedrijf als je het hebt over de aanleg van het netwerk. Voor Joost
en zijn medewerkers was dat geen enkel probleem. En de wet van
Murphy? Daar was niets meer van te merken!”

Dalton Medical
Niels en Wiechert reisden eind jaren negentig van de vorige eeuw de
hele wereld over om voor een Deens bedrijf het Ellipse systeem te
verkopen, een systeem om duurzaam mee te ontharen. In 2001
besloten ze voor zichzelf te beginnen onder de naam Dalton Medical.
“Onze productlijn richt zich vooral op dermatologen, plastisch
chirurgen, ziekenhuizen en huidtherapeuten. Inmiddels is die lijn zo
Niels Tanja (links) en Wiechert ten Dolle
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uitgebreid dat klanten bij ons terecht kunnen voor oplossingen bij alle
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medisch esthetische vraagstukken. Ongeveer vijftien verschillende
systemen verkopen wij, die allemaal met laser en licht werken”,
verklaart Niels de activiteiten van Dalton Medical. Het bedrijf richt zich
als importeur op de Benelux.
Dalton Medical biedt specifieke onderhouds- en full-service contracten
aan om de continuïteit van apparatuur te waarborgen. Hiervoor is een
eigen technische dienst aanwezig met zeer ervaren lasertechnici.

Dalton Lease en Dalton Medicare
Wiechert: “Naast deze technische support bieden onze klinisch
specialisten doorlopend trainingen en support aan onze klanten.
Om de dienstverlening compleet te maken is het mogelijk bij Dalton
Lease apparaten te leasen.”
Beide ‘Daltons’, zoals de heren ook wel genoemd worden, hebben
sinds 2013 nog een bedrijf: Dalton Medicare. Hiermee voorzien ze
chirurgen en privéklinieken die borstreconstructies of -borstvergrotingen
verrichten met Silimed® borstimplantaten. Niels besluit: “Er is meer
dan 40 jaar ervaring met deze polyurethaan implantaten. Veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de veiligheid en de kwaliteit
ervan. Ook hier is onze afzetmarkt de Benelux.”
In bijna 15 jaar is Dalton Medical uitgegroeid tot een bedrijf dat een

Dennis Vogels van
Vogels Bouwmanagement

“Servicedeskmedewerkers
zijn er eerder bij dan ik”
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goede reputatie heeft opgebouwd en absolute leider is in de (medisch)
esthetische en chirurgische markt.

Via een makelaar kwam Dennis Vogels in contact met Joost.
“Ik wist dat er een ruimte te huur was in het mooie pand aan
de Kamerikstraat. Fraai gelegen aan de rotonde waar veel
Reeshofbewoners dagelijks de wijk binnenkomen en/of verlaten.
Een mooie strategische plek om er met Vogels Bouwmanagement
te gaan zitten. Ik kende Joost alleen van naam en ontmoette hem
pas toen ik er in 2012 met mijn bedrijf introk.”
Of het dezelfde leeftijd is, eenzelfde blik op ondernemen of wat dan
ook: de klik was er direct tussen beide ondernemers. “Er ontstond een
leuke wisselwerking en dikwijls sparden, en sparren wij nog steeds,
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wij over thema’s op ondernemersgebied. Het duurde dan ook niet

voorkeursleveranciers. Ik stel een team samen dat past bij de klant.

lang, voordat ik mijn automatisering, die ik voorheen via een bedrijf in

Dat zorgt ervoor dat de communicatielijnen kort zijn, wij efficiënter

Udenhout had lopen, overzette naar IT Support Groep. Joost had al

kunnen werken en de eindgebruiker verdient op de totale opdracht.

een abonnementsysteem geïntroduceerd en ik vond het heel handig

Bovendien zijn dan geen ellenlange aanbestedingstrajecten meer

om vooraf al te weten wat ik per jaar kwijt zou zijn aan automatisering.

nodig. De klant krijgt een duidelijke offerte en hoeft niets meer met

Geen discussies meer over diensten en extra kosten.”

elkaar te vergelijken. Een win-win situatie dus voor alle partijen.”
Ieder teamlid blijft uiteraard verantwoordelijk voor zijn eigen

IT Support Groep verzorgt voor Vogels Bouwmanagement het gehele

specialiteit en brengt zijn kennis en advies al in het voortraject in.

pakket aan onderhoud. Dat IT Support Groep alles in huis heeft van

Vogels Bouwmanagement coördineert en controleert.

VoIP en automatisering tot webhosting vindt Dennis een grote pre:

Dennis: “Het effect van deze samenwerking is merkbaar. Klanten laten

“Zo word ik als ondernemer echt ontzorgd.”

duidelijk merken dat ze meer vertrouwen in het eindproduct hebben,

Dennis is vooral te spreken over de snelheid van dienstverlening

omdat alle vragen vooraf al beantwoord worden. Voorop blijft staan

op het moment dat er iets niet goed functioneert: “De Servicedesk

dat mijn klant krijgt wat hij vraagt.”

medewerkers zijn er eerder bij dan dat ik een probleem onderken.
Ze volgen alles netjes op en zijn altijd vriendelijk. Heb ik nieuwe pc’s

Dennis is ook regelmatig op de bouwplaats te vinden. Dat blijft hij tot

nodig, ook dan ga ik naar Joost. Ten eerste omdat hij goede inkoop-

in lengte van dagen doen, omdat het contact met de werklui essen-

kanalen heeft en ten tweede omdat ik weet dat alles dan prima

tieel is. “Zij zijn immers degene die bouwen voor mijn klant”, besluit

geïnstalleerd wordt. De service gaat ver. Zo had ik een keer een

Dennis.

apparaat geleverd gekregen dat niet goed werkte. Joost nam het
terug en bood mij een ander aan.”

Vogels Bouwmanagement
Een eigen bouwbedrijf of bouwmanagementbedrijf had Dennis in
zijn jonge jaren niet voor ogen. Hij heeft van 1995 tot 2002 bij enkele
bouwbedrijven gewerkt en heeft veel kennis opgedaan op het gebied
van calculatie, werkvoorbereiding en kopersbegeleiding. Leuke projecten
kwamen voorbij. “Zo leerde ik alle facetten van de bouw kennen, van
de (on)mogelijkheden van de aannemer tot de behoeften van kopers
en hoe bouwprocessen verlopen”, licht Dennis zijn ervaring toe.
Door de wijze waarop hij in de bouw is gerold, kan hij zijn klanten
nu een breed dienstenpakket van bouwmanagement aanbieden.
“Wij verzorgen het bouwtraject vanaf het idee tot en met ingebruikname. De laatste tijd werk ik voornamelijk in bouwteamverband met
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Nog eens vijftien jaar
IT Support Groep

Wat betekent dit alles voor Joost en IT Support
Groep?
Joost: “Ik zie voor ons steeds meer een adviserende rol weggelegd.
Ons specialisme wordt het inrichten van een goede infrastructuur en
ervoor zorgen dat de onderliggende verbindingen van programma’s

Wat brengt de toekomst? Hoe ziet IT Support Groep
er over vijftien jaar uit? Joost durft er geen
voorspelling over te doen. Zelfs niet over

en data naar behoren werken. Ik houd me graag bezig met nadenken
over onze toegevoegde waarde. Nauwlettend houd ik ontwikkelingen
in de gaten en vertaal die naar onze dienstverlening en onze klanten.

hoe IT er over vijf jaar uitziet. “Bij deze

Dat gaat automatisch. Ik word er enthousiast van. Dus…. Op naar

vragen schiet mij altijd de uitspraak van

de volgende 15 jaar en nog meer klanten die in de wolken zijn met

Bill Gates te binnen die hij in 2000 tijdens

automatisering.”

een conferentie deed. Die luidde: ‘Ik ben
met Microsoft in 1970 begonnen. Waar ik dertig jaar over gedaan heb
om te bereiken, dat doen we straks in tien jaar.’ Die uitspraak is helemaal uitgekomen. Wie had bedacht dat we realtime de krant kunnen
lezen, dat je tickets kunt kopen via internet. Waar ik overtuigd van ben
is dat de online identiteit steeds belangrijker wordt. Jouw inlognaam
en wachtwoorden: dat is wie je bent. Je creëert er een eigen identiteit
mee. De scheiding tussen privé en zakelijk verdwijnt wellicht.
Belangrijk is dat je daar op bedacht bent.”
En dan gaat er bij Joost een ‘belerend’ vingertje omhoog: “Ik lijk
wel een leraar”, lacht Joost. “Maar Facebook en g-mail zijn allebei
partijen die geld verdienen aan informatie van haar gebruikers. Log je
via Facebook in op andere sites, dan geef je Facebook daarmee ook
toegang tot meer. Daar kan Facebook alles mee doen. Daarom moet
je zorgvuldig omgaan met je online identiteit.”
Wat Joost zeker ziet gebeuren is dat er straks iets in lichamen geïmplanteerd wordt, waardoor anderen weten waar je bent. Of die andere
informatie over jou verstrekt. Nu gaat het nog om een bril of een
horloge, maar de technieken gaan snel. Joost ziet dat we aan de vooravond staan van belangrijke ontwikkelingen.
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“Als je een jubileum te vieren hebt, wil je jouw klanten, leveranciers
en medewerkers verwennen met een blijvend cadeau. Het uitbrengen
van een jubileumboek, waarin de historie van het bedrijf verhaald
staat en waarin medewerkers en klanten hun ervaringen vertellen,
leek me een leuk idee. Zo is dit jubileumboek ontstaan.”
Joost Merkx

Kamerikstraat 23
5045 TW Tilburg
T. +31 (0)13 5784300
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