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MT-lid Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede

Clemens Mosvragen aan:



Facts & Figures 
Het Muziekkwartier

• 4 bedrijven onder 

 één paraplu 

• Vier partijen op één  

 netwerk die volgens   

 hun eigen wensen en  

 eisen werken

• 150 werkplekken

• Sigmax als ICT-partner  

 sinds 2015

“In 2011 zorgden de economische crisis en bezuinigingen vanuit de overheid 

voor een schokgolf in theaterland. De kaartverkoop liep terug. We moesten iets 

doen. Naast het hervormen van de organisatie hebben we gekeken naar de 

systemen en applicaties die we gebruikten. We hadden sterk het gevoel dat het 

efficiënter kon en hebben een aantal ingrijpende keuzes gemaakt. We gingen 

over op gekoppelde cloud-applicaties en kozen voor een nieuw ticketing- 

systeem, planningssysteem, financieel pakket en een nieuwe website omgeving. 

Het Muziekkwartier in Enschede bestaat uit vier zelfstandig  
opererende entiteiten: Het Wilminktheater, poppodium Atak,  
Kaliber Kunstenschool en Het Orkest van het Oosten. In 2015  
implementeert Sigmax een volledig nieuwe ICT-infrastructuur  
bij het Muziekkwartier als stevig fundament voor het nieuwe  
applicatielandschap van de organisatie. Bij de inrichting worden 
de voordelen van gezamenlijkheid gecombineerd met bedrijfs- 
specifieke oplossingen. Sinds dat moment is Sigmax de vaste 
ICT-partner van het Muziekkwartier. Wij vroegen Clemens Mos, 
MT-lid bij Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, naar zijn 
ervaringen met Sigmax.

1 | Hoe bent u bij Sigmax terecht gekomen?



“Toen we de uitvraag deden wisten we niet precies wat we 

nodig hadden. We beschikten zelf simpelweg niet over de 

kennis, maar wisten wel dat we flinke stappen wilden zet-

ten bij de ontwikkeling van onze systemen. Daarom waren 

we op zoek naar partner die innovatie hoog in het vaandel 

heeft staan en de kennis en knowhow in kon brengen die 

nodig was om onze ICT naar het gewenste hogere plan te 

tillen. We wilden een partner die met ons mee kon denken 

over welke oplossing het beste voor ons zou zijn en hoe 

we hier het meeste rendement uit konden halen. Sigmax 

was kritisch op onze uitvraag en kwam met een eigen visie 

op wat wij nodig hadden. Dat sprak ons aan. Daarnaast 

hadden we een goede klik met de mensen van Sigmax en 

kregen we louter positieve reacties vanuit bestaande klanten 

van Sigmax bij wie wij referenties hebben opgevraagd.”

De technische staat van de systemen waar de nieuwe 

applicaties op draaiden was echter verouderd. Hierdoor 

haalden we nog steeds niet het maximale niet uit onze 

investering. We besloten daarom te investeren in een 

volledig nieuwe ICT- infrastructuur. Uit een uitvoerige 

selectieprocedure kwam Sigmax als beste uit de bus. Zij 

voldeden het beste aan de door ons gestelde criteria.” 

“Ons vraagstuk was complex. We zaten in een structuur 

waarbij we met vier organisaties samenwerkten op één 

systeem, en wilden toe naar een situatie waarbij iedere 

organisatie in zijn eigen omgeving kan werken en tegelij-

kertijd kan profiteren van de voordelen van een gedeelde 

ICT- infrastructuur. De complexiteit zat hem daarin dat 

iedere organisatie zijn eigen behoeftes, wensen en eisen 

heeft. Zo is het voor het Wilminktheater 24/7 support  

belangrijk, omdat het essentieel is dat de kassafunctie 

altijd draait, maar is dat voor Kaliber minder relevant. 

Daarnaast moesten er allerlei zaken ontvlochten worden.

Ook wilden we toe naar een situatie waarbij er een zo  

direct mogelijk contact is tussen de nieuwe ICT-partner en 

elk van de vier organisaties. Tot dat moment fungeerden 

wij vanuit het Wilminktheater voor alle vier de organisaties 

als centraal aanspreekpunt voor de ICT-leverancier en vice 

versa. Dat bracht bij problemen vaak ruis in de communi- 

catie en vertraging met zich mee. We wilden het eind- 

gebruikerssupport daarom voor 100% bij de nieuwe ICT- 

partner neerleggen.”

2 | Wat waren de criteria waaraan uw  

  nieuwe ICT-partner moest voldoen?

3 | Wat was uw vraagstuk precies?

“We wilden echt stappen 
maken bij de ontwikkeling van 
onze systemen en waren daarom 
op zoek naar een partner die de 
hiervoor benodigde kennis en 
knowhow kon inbrengen.”



“De infrastructuur is zo ingericht dat we optimaal gebruik 

maken van de voordelen van gezamenlijkheid en ieder 

bedrijf tegelijkertijd op zijn eigen manier kan werken.  

De basisinrichting is dus voor iedere organisatie hetzelfde. 

We draaien in eenzelfde Citrix-omgeving en werken op 

één internetverbinding. Binnen deze omgeving draaien 

de specifieke bedrijfsapplicaties voor de verschillende 

organisaties en heeft iedere organisatie een eigen virtueel 

netwerk. Het Wilminktheater en Atak maken hierbij deels 

gebruik van dezelfde applicaties, dus ook daarin benutten 

we zoveel mogelijk de voordelen van gedeelde voor- 

zieningen. Ieder bedrijf heeft bovendien een eigen  

support-vorm gekozen, zodat deze precies aansluit bij  

de eigen, daadwerkelijke behoefte.”

5 | Wat zijn de voordelen van de  

  geïmplementeerde oplossing? 

“Sigmax heeft niet zomaar even de ICT-infrastructuur 

vervangen, maar veel tijd en energie gestoken in het 

voortraject. Ze stelden kritische vragen over wie we zijn, 

waar we naar toe wilden en welke wensen we hadden. 

Op basis van onze doelstelling: zo veel mogelijk indivi-

duele vrijheid en profiteren van het delen van faciliteiten 

kwam Sigmax met een slim ontwerp gebaseerd op een 

optimale combinatie van de per entiteit verschillende  

Microsoft-licentievormen. Hiermee konden alleen al  

vanuit de licenties aanzienlijke financiële voordelen  

gerealiseerd worden.

Mijn insteek bij de start van het traject was: we zetten 

alles buiten de deur, dus geen eigen servers meer. Sigmax 

kwam echter met een hybride-oplossing; een optimale 

mix van infrastructuur bij ons op locatie en buiten de 

deur. Hiermee genieten we nu stuk voor stuk van de 

beste performance en samen van de laagste kosten. 

Zo draaien voor het Wilminktheater nu de ticketing-, 

planning- en financiële software-applicaties in de cloud 

en de office-omgeving en het bestandsbeheer in een 

Citrix-schil op onze eigen, interne servers. De keuze  

voor Office 365 is overigens niet zonder slag of stoot  

gemaakt. We twijfelden in eerste instantie of deze oplos-

sing niet te geavanceerd voor ons was, maar ik ben nu 

erg blij dat we er toch voor hebben gekozen. We hebben 

gewoon de garantie dat we de meest recente software 

gebruiken en dat bevalt ons uitstekend.”

4 | Met welke oplossing kwam Sigmax  

  en wat was hier zo vernieuwend aan?

“Zijn er problemen, dan 
hoeven we maar één ding 
te doen: Sigmax bellen.”



“Je moet op een 
ICT-leverancier kunnen 
rekenen en dat kan ik 

bij Sigmax.”

“Op het moment dat je een probleem hebt moeten er 

niet allerlei lagen tussen zitten. Dat was in de oude situatie, 

waarbij wij als Wilminktheater als centraal aanspreekpunt 

voor de ICT fungeerden, wel het geval. Dat moest dus 

anders. We hebben er in de nieuwe situatie daarom voor 

gekozen dat ieder bedrijf binnen onze organisatie een 

eigen contract met Sigmax heeft en dus rechtstreeks  

met Sigmax in contact staat. Hierdoor kan er bij problemen 

veel beter en sneller geschakeld worden om zaken op te 

lossen. Voor het Wilminktheater fungeert Sigmax zelfs als 

‘single point of contact’. Zijn er problemen, dan hoeven 

onze mensen - los van de oorzaak - maar een ding te 

doen: Sigmax bellen. De service desk van Sigmax kijkt 

vervolgens waar het probleem vandaan komt en zorgt 

ervoor dat het opgelost wordt. Daarnaast komt er een 

keer per maand een engineer bij ons over de vloer die 

actief bij eindgebruikers uitvraagt hoe het gaat en kleine 

problemen direct oplost. Sigmax vervult de support-rol 

zeer goed en het bevalt ons dan ook perfect.”

6 | Jullie hadden specifieke wensen met  

  betrekking tot support. Hoe is het support  

  nu ingericht?

“Door de slimme keuzes die we op het gebied van ICT 

hebben gemaakt, hebben we enorme vooruitgang 

geboekt in de effectiviteit van onze bedrijfsvoering. 

Mede met ICT als tool hebben we in twee jaar tijd, met 

hetzelfde aantal medewerkers, een groei van maar liefst 

20% in bezoekersaantallen gerealiseerd.”

7 | Welke meerwaarde biedt de door Sigmax  

  ontwikkelde ICT-infrastructuur vanuit  

  bedrijfsmatig perspectief?



Betrouwbaarheid. En daar draait het uiteindelijk ook 

om. Je moet op elkaar kunnen rekenen en dat kan ik bij 

Sigmax. Ik weet dat ik op ze kan bouwen. Onlangs deed 

bijvoorbeeld het pinapparaat het niet op zaterdag, waar-

door we geen kassa konden draaien. Een groot probleem 

dus, dat per omgaande verholpen moest worden. We 

belden Sigmax en het werd direct opgelost. Kijk, dat is 

waar het om gaat.”

10 | De meerwaarde van Sigmax  

   in één woord?

“Wij ervaren Sigmax als een professionele, innovatieve 

partij die betrouwbaar en zeer klantvriendelijk is. Met 

name die klantvriendelijkheid vinden wij erg belangrijk. 

Omdat we vóór Sigmax geen helpdesk hadden moesten 

onze mensen er in het begin best aan wennen dat ze 

bij problemen ‘iemand anders’ moesten bellen. Vanaf 

dag één horen we van onze mensen echter alleen maar 

positieve geluiden over Sigmax. Ze worden altijd correct 

te woord gestaan en netjes teruggebeld. Ik vind dat een 

must voor een ICT-partij: niet alleen technisch de boel op 

kunnen lossen, maar ook klantvriendelijk zijn. Dat doet 

Sigmax heel goed. In mijn optiek is dat ook hetgeen wat 

ze anders maakt dan iedere andere partij in de markt. 

Sigmax is ook een heel betrokken partij. In de afgelopen 

twee jaar hebben we een goed contact en een echt 

partnership opgebouwd. Dat betekent voor ons dat je 

geen kale klant-leveranciersrelatie met elkaar hebt, maar 

elkaar ook op andere vlakken het beste gunt. Met Sigmax 

ervaren we die onderlinge betrokkenheid. En dat is fijn.”

9 | Hoe typeert u Sigmax en wat maakt ze  

  anders dan andere aanbieders?

“Het was een heftige tijd, waarin de boel volledig op de 

kop moest. Sigmax stond hierin echt als partner naast  

ons en heeft ons in iedere stap intensief begeleid. Nog 

voor we goed en wel waren begonnen moest Sigmax 

bovendien onverwacht het support op de oude ICT- 

omgeving overnemen. Sigmax is hier zonder aarzelen op 

ingesprongen en heeft ervoor gezorgd dat we probleem- 

loos door konden. Ze zijn vervolgens gestart met een 

grondige netwerkinventarisatie, waarbij ze de toen huidige 

ICT-infrastructuur in kaart hebben gebracht. Doordat alles 

met elkaar vervlochten was en we verschillende locaties 

hebben was dat best complex. Op basis van deze netwerk- 

inventarisatie zijn we samen tot het ideale ontwerp ge-

komen. Aan de uitrol heb ik goede herinneringen. Deze 

verliep mooi op planning en we hadden een perfecte 

opstart.”

8 | Hoe verliep het implementatietraject?




