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‘Wij maken de hele keten inzichtelijk’
Hoe snel wordt op incidenten gereageerd? Het is een belangrijke vraag voor 

organisaties die een nieuwe IT-leverancier zoeken. Volgens SPS uit Reeuwijk is het de 

verkeerde. “Vraag ons liever hoeveel problemen we voorkomen.” Met geavanceerde 

monitoring smoort SPS mogelijke verstoringen - en dus incidenten - in de kiem. 

Directeur Marko de Jong over ‘de oase van rust’ die SPS klanten biedt.

SPS: al 25 jaar grip op IT en de Business

SPS dé specialist in cloud transities
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Of het nu gaat om IT-beheer of Cloud migratie 
- alledaagse begrippen in de IT-sector - reken 
er maar op dat Marko de Jong er een andere, 
zeg maar gerust unieke, visie op nahoudt. De 
IT-wereld verandert snel, maar voor Marko is dat 
geen reden om zijn visie te veranderen. Sterker 
nog vandaag de dag is controle over de IT-keten 
en inzicht om preventief te kunnen werken 
belangrijker dan ooit! In de steeds complexer 
wordende IT-omgevingen moet je ten alle tijden 
weten wat er speelt en zaken voor zijn. Dat maakt 
SPS anders.

VAN SLA NAAR XLA
Zo werken veruit de meeste IT-bedrijven 
met Service Level Agreements (SLA’s), 
waarin afspraken worden gemaakt over de 

dienstverlening. SPS kijkt verder. “SLA’s bevatten 
afspraken over hoe de leverancier reageert op 
problemen. Maar een SLA zegt niets over hoe 
de gebruiker een dienst ervaart. Wat gebeurt 
er als alle afspraken gehaald zijn, maar niet alle 
eindgebruikers tevreden zijn?”

Daarom hanteert SPS de ‘XLA’, een 
overeenkomst waarbij niet de techniek maar 
juist de klantbeleving centraal staat (de X 
staat voor user eXperience). “Uiteindelijk is 
elk bedrijf op zoek naar een beleving die aan 
haar verwachtingen voldoet. Dáár wordt een 
leverancier op afgerekend. Krijgen ze waar ze 
naar op zoek zijn? Is er een continue drive voor 
verbetering? Wordt het ontzorgen en in-control 
zijn ook zo ervaren? Dat gevoel is dan niet even 
meetbaar als bijvoorbeeld reactietijd, maar het 
draait wél om dat gevoel.”

Met deze verfrissende instelling om klanten echt 
te ontzorgen heeft Marko zijn bedrijf in 25 jaar 
laten uitgroeien tot toonaangevende speler in 
het Nederlandse IT-landschap. Rode draad in 
die kwarteeuw is de GENSYS Software. Een 
Monitor en Business- & IT-Service Management 
oplossing voor Service Providers en IT-afdelingen. 
Daarmee is SPS een software leverancier en 
innovatieve beheerpartner voor ruim driehonderd 
middelgrote en grote organisaties, waaronder 
toonaangevende collega-IT-bedrijven.

EIGEN KOERS
Klanten pro� teren van continuïteit in hun IT, 
mede dankzij de continuïteit bij SPS zelf. Veel 
van de werknemers van het eerste uur zijn nog 
altijd werkzaam bij het bedrijf. De wijsheid 
‘never change a winning team’ wordt hier in 
Reeuwijk ter harte genomen. “Regelmatig zijn 
partijen in ons geïnteresseerd voor overname, 
maar daar houd ik me niet mee bezig”, vertelt 
Marko “Wij doen met een super gemotiveerd 
team IT-beheer op onze eigen unieke manier. 
We zijn al 25 jaar vooruitstrevend, varen onze 
eigen koers en houden focus.”

Met ‘eigen manier’ doelt Marko op de 
onderscheidende aanpak van SPS, samen te 
vatten in het woord ‘anticiperen’. Te vaak werken 
IT-bedrijven reactief, constateert de directeur. 
“Als organisaties ontevreden zijn over hun 
leverancier is dat vaak omdat meldingen te traag 
worden afgehandeld. Dan vragen ze ons: hoe 
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snel zijn jullie? Mijn antwoord: wij hebben geen 
verstoringen. Je kunt ons beter vragen hoeveel 
preventieve signalen we per dag verwerken.”

“Als je verstoringen vóór wilt blijven, zul je low-
level signalen die in de toekomst mogelijk impact 
op de business hebben moeten oppakken. Dat 
vinden de meeste IT-bedrijven te veel werk en 
blijven in een reactieve dienstvorm hangen. Dat 
is een gemiste kans, want als je zaken voorkomt 
bespaar je juist dure hersteltijd. Ik hoor weleens 
van relaties die ons kantoor bezoeken: jullie 
stralen zo’n rust uit, dat ben ik niet gewend. Dat 
komt dus, omdat wij problemen voorblijven. Wij 
hebben compleet inzicht en controle en houden 
de regie. Zo komen ook onze klanten terecht 
in een oase van rust. Geen verrassingen, geen 
hectiek en paniek.”

DIGITALE STROMEN IN KAART
Zo eenvoudig als het klinkt, zo complex zijn 
de oplossingen die eraan ten grondslag liggen. 
En door de snelgroeiende keuze aan applicaties, 
platformen en hosting-omgevingen wordt het er 
voor bedrijven ook niet overzichtelijker op.

“Er wordt steeds meer gewerkt met Cloud 
oplossingen, zoals Microsoft Azure, waar je 
veelal zelf beperkt zeggenschap over hebt. 
Garanties worden daardoor di� user en risico’s 
groter. Eén verlopen certi� caat kan je hele 

V.l.n.r. Roland de Jong, Marko de Jong en Dennis de Jong

bedrijfsvoering platleggen. Daarom leggen wij 
een sterke focus op ketenmonitoring. Hoe lopen 
de digitale stromen? Hoe ziet de IT-omgeving 
eruit, hoe wordt die gebruikt en waar liggen de 
afhankelijkheden? Het doel - wat is de impact 
voor een organisatie? - is altijd leidend. Aan ons 
de taak om over de gehele IT-keten, deze business 
impact inzichtelijk en beheersbaar te maken.”

Deze sterke ketenregie stelt SPS in staat 
tot het uitvoeren van root cause analysis: 
prestatieproblemen kunnen razendsnel worden 
herleid tot de oorzaak elders in de keten.
Dit inzicht in de totale IT-keten stelt het bedrijf 
ook in staat om bij veranderingen in het IT-

Linda Verweij (COO): Presentatie Gensys Ketenmonitoring
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landschap de gevolgen voor de eindgebruiker 
vooraf inzichtelijk te maken (impactanalyse).

HET VOORDEEL VOOR DE KLANT MOET 
VOOROP STAAN
Volgens Marko bevindt het bedrijfsleven zich 
in een transitiefase naar de cloud, waarin het 
nodige misgaat. “We denken vaak te makkelijk 
over cloud migraties. Hele legacy-applicatie 
omgevingen worden zonder gedegen beheerplan 
naar de cloud verplaatst met alle risico’s van 
dien. Wij doen niets anders dan cloud migraties 
uitvoeren en toch draaien wij zelf ook niet 
volledig vanuit de publieke cloud. Wij kijken 
naar het nut. Het voordeel voor de klant moet 
voorop staan en een hybride omgeving is dan 
vaak nog de beste oplossing.”

“Zo migreren wij veel klanten naar de Microsoft 
cloud (Azure) en hosten wij de legacy applicaties 
veelal vanuit ons eigen datacenter. Deze mix van 
componenten in Azure, ons datacenter en bij 
de klant op locatie vraagt een goede regie tool. 
Wij zetten daar GENSYS voor in, zodat de klant 
van beschikbaarheid, performance, capaciteit tot 
aan de verbruikskosten altijd op de hoogte is. 
Zeker bij een gedecentraliseerde IT-omgeving is 

het in kaart brengen van de IT-ketens van groot 
belang”, aldus Marko. “Door GENSYS in te 
zetten samen met onze beheerdiensten, kunnen 
we onze klanten in alle situaties een ‘oase van 
rust’ bieden.

Hoe gaat SPS zélf verder? De zoons van Marko, 
Roland (27, Sales) en Dennis (25, UX Designer), 
werken in het bedrijf en hebben beiden hun 
plek verworven en daar is hij erg trots op. Maar 
met zijn pensioen of een bedrijfsoverdracht is 
Marko nog niet bezig. Want ook op dit vlak 
vaart de directeur graag zijn eigen koers. Waar 
veel ondernemers vooral bezig zijn met de 
toekomstige verkoop van hun bedrijf, is Marko 
nog volop bezig met de ontwikkeling van zijn 
bedrijf en zijn ambitie om een werkwijze achter 
te laten. “Een visie, een manier van denken”, 
mijmert hij hardop. “Manage IT the Gensys 
Way”, of iets dergelijks. Ik hoop dat onze 
preventieve manier van werken de norm gaat 
worden.”

SPS Continuïteit in IT
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SPS: GRENZELOOS 
IN DE CLOUD

Wat betekent grenzeloos 
ondernemen, het thema van 
deze INTO business, voor een 
IT-ondernemer? “In wezen is 
de cloud grenzeloos”, vertelt 
Marko de Jong, directeur van 
SPS. “Dat geeft ongeloofl ijk veel 
mogelijkheden, maar zorgt ook 
voor risico’s. Waar staat je data, 
waar zitten de afhankelijkheden, 
wie is verantwoordelijk. Zorg 
ervoor dat je als organisatie 
in de regiestoel zit en inzicht 
en controle houdt, dan zijn er 
grenzeloos veel mogelijkheden, ”


