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ICT Manager bij Pure Energie

Martijn Tielkesvragen aan:



“Vanuit verschillende kanten uit mijn netwerk werd mij gezegd: ‘Je moet eens 

met Sigmax gaan praten.’ Wij hadden in de voorafgaande jaren inmiddels 

samengewerkt met meerdere IT-partijen waar we stuk voor stuk afscheid van 

hadden genomen. Zij konden niet leveren wat wij verwachtten. Ondanks dat 

we capaciteit nodig hadden, was ik toch wat huiverig om met weer een nieuwe 

partij in gesprek te gaan.”

Facts & Figures 
Pure Energie

• 2 vestigingen

• 50 werkplekken

• Sigmax als ICT partner  

 sinds 2012

Sinds 2005 is Martijn Tielkes als ICT Manager verantwoordelijk voor 
de totale ICT bij Raedthuys. Daar is in 2013 de ICT voor energielabel 
Pure Energie bij gekomen. Het bedrijf is al 5 x op rij uitgeroepen tot 
groenste energieleverancier van Nederland. Steeds meer mensen 
kiezen voor écht groene stroom: Pure Energie groeit explosief.  
De ‘business-faciliterende ICT’, waaronder applicaties en de nodige 
infrastructuur, heeft daar een cruciaal aandeel in. Pure Energie moet 
24/7 op de ICT kunnen bouwen om klanten optimaal te bedienen. 
Sinds 2012 is Sigmax de vaste ICT-partner van Raedthuys en Pure 
Energie. Wij interviewden Martijn Tielkes over de samenwerking  
en de meerwaarde van Sigmax.

“Om de klanten van 
Pure Energie optimaal te  

bedienen, moeten we 
24/7 op onze ICT 
kunnen bouwen.”

1 | Hoe bent u bij Sigmax terecht gekomen?



“Ik heb een vrij hoge standaard. Het moet echt 100% zijn. 

Het irriteert mij bijvoorbeeld wanneer iets niet direct 

wordt opgelost, dus bijvoorbeeld een mailaccount dat 

niet werkt. ICT moet er gewoon zijn, moet het doen, 

moet werken. En het moet zeker geen belemmering zijn 

voor mensen om hun eigen werk te doen. Als het hele 

bedrijf platligt, omdat het netwerk eruit ligt, dan is dat 

bijzonder vervelend en trek ik mij dat persoonlijk aan.  

Op basis van het aantal werkplekken dat we destijds had-

den werden we qua bedrijf en databehoefte structureel 

onderschat. Ondanks dat je dat meerdere keren aangeeft 

wordt er toch geen adequaat apparaat neergezet. Dat 

werkt gewoon niet. Als er vervolgens als oplossing weer 

iets wordt neergezet wat onvoldoende performt, dan 

moet je gewoon stoppen.”

“We wilden simpelweg: werkende IT. Dat was het uitgangs-

punt voor de gesprekken. Sigmax had een supergoed 

verhaal, leuke ideeën over hosting en cloud en ook een 

visie op onze groeiambitie en hoe ICT die zou kunnen  

helpen vormgeven. Vooral deze business-wise aanpak 

sprak me enorm aan en sloot goed aan bij mijn eigen 

ideeën. De business case die ze voor ons uitwerkten, de 

migratie van onze hardware naar de private cloud van 

Sigmax met Citrix en alles erop en eraan, gaf uiteindelijk 

de doorslag. Van de keuze die we toen gemaakt hebben, 

hebben we nu iedere dag nog profijt.” 

“Pure Energie groeit hard, op dit moment hebben we 

zo’n vijftig werkplekken.  We werken met een ontzettend 

breed scala van pakketten en applicaties, waaronder 

Exact Globe, een maatwerk ERP-systeem, Dynamics CRM, 

VoiP en diverse andere SaaS-applicaties. Die beheren we 

allemaal zelf. Daarnaast ondersteunen we de afdeling 

Klantgeluk en zijn er weekenddiensten voor de Energie 

Trading. Als we ook zelf systeembeheer, netwerkbeheer 

en hosting zouden moeten doen, dan schat ik dat we  

een twee keer zo grote afdeling nodig zouden hebben. 

Door het systeembeheer aan Sigmax uit te besteden 

besparen we op mankracht en spelen we onze team- 

leden vrij om zich meer met applicatiebeheer bezig te 

houden. Zelf heb ik meer tijd om de mensen in mijn  

team te begeleiden in hun ontwikkeling en ze uitdagende 

projecten te bieden. Ik kan me focussen op innovatie en 

de business-kant van onze ICT.”

“We wilden ook het serverbeheer en het onderhoud bij 

Sigmax neerleggen, in een samenwerkingsvorm waarbij 

wij in eerste instantie technisch ‘in control’ zijn en zelf grip 

houden op de ICT en zijn gestart met technisch support. 

De mensen in ons eigen team bleven daarbij het eerste 

aanspreekpunt voor gebruikers. Inmiddels doet Sigmax 

ook de eindgebruikersondersteuning. Onze mensen 

bellen daarbij direct naar de helpdesk van Sigmax. We 

hebben periodieke overlegmomenten, waaronder een 

jaarlijks strategisch overleg. Dat gaat meer over de grote 

lijn: wat gaan we doen de komende jaren, zoals bijvoor-

beeld aan de slag met CRM. Sigmax werkt de afspraken 

netjes uit, zodat ik het vast heb liggen.”

2 | U geeft aan dat voorgaande partijen  

  niet konden leveren wat u verwachtte.  

  Wat voor verwachtingen waren dat?

3 | Waarom heeft u 

  voor Sigmax gekozen?

5 | Welke voordelen heeft de samenwerking   

  met Sigmax voor u?

4 | Hoe heeft de samenwerking met Sigmax  

  na de migratie verder vorm gekregen?

“Het gaat er uiteindelijk 
om, dat je samen 

meerwaarde creëert.”



“Doorgaans kan een externe partij nooit tot hetzelfde  

kwaliteitsniveau komen als je interne mensen. Er is  

daardoor altijd een stuk wat je nog zelf moet doen.  

Sinds Sigmax ook eerste lijnssupport is gaan doen en  

de organisatie steeds beter leert kennen, zijn ze heel  

dicht bij die 100% gekomen. En dat vind ik knap!  

Nieuwe werkplekken worden volledig geconfigureerd 

aangeleverd. We hebben er gewoon geen omkijken  

meer naar.”

“Ik kijk altijd naar nieuwe mogelijkheden, zoals Azure en 

Office 365. Daar praten we ook over tijdens onze periodieke 

overleggen. Sigmax kwam daarop met de Sigmax ONE 

Cloud. Dit platform maakt het mogelijk gebruik te maken 

van verschillende cloud omgevingen en is deels op Azure 

gebaseerd. Ik was meteen enthousiast! Het uitrollen van 

testmachines is best complex. Dat willen we best sneller 

en gemakkelijker kunnen doen. Met de Sigmax ONE Cloud 

zie ik die mogelijkheden. Even een server dupliceren of een 

omgeving aanzetten. Je test wat je wilt testen en je zet het 

vervolgens weer uit. Naar die flexibiliteit willen we toe. Ook 

nieuwe technologieën, zoals Sigmax ONE Identity (Azure 

MFA)”, Microsoft EMS, Office 365, hebben we door de ONE 

Cloud zeer snel in gebruik kunnen nemen. Daarnaast biedt 

het platform ons de onafhankelijkheid die we zoeken. Dat 

vind ik dan het mooie van Sigmax. Zij gaan voor wat wij als 

klant nodig hebben en implementeren het voor ons.”

6 | Hoe tevreden bent u over de dienst- 

  verlening van Sigmax dusver? 7 | Hoe is de overgang tot Sigmax ONE Cloud 

  tot stand gekomen?

“Het doorvertalen van 
de behoefte van de klant 
naar techniek; dat heeft 
Sigmax in de vingers. 
Hier in de regio 
zijn ze uniek.’”



“Als een mooie mix tussen mens en techniek. Er zitten  

echt goede techneuten, maar ook mensen-mensen, de 

human factor. En dat is een goede combinatie. Het gaat  

in de ICT ook steeds meer de mensenkant op en ik denk 

dat dat goed is. Je hebt mensen nodig die de wensen van 

de klant kunnen vertalen naar de techniek. Sigmax heeft 

dat in de vingers.”

“Sigmax is echt een partner voor ons geworden. Het is een 

goede samenwerking en er wordt gedaan wat er beloofd 

wordt. Overal gaat weleens wat mis, maar het gaat erom 

dat het wordt opgepakt en opgelost. Bij Sigmax heb ik dat 

gevoel. Als ik er iets neerleg, hoef ik er niet meer naar om te 

kijken en wordt het van a tot z uitgevoerd. Dat vind ik top! En 

toch ook weer die menskant. Techniek kunnen de meeste 

partijen men wel. Maar het vertalen en laten aansluiten bij 

wat wij nodig hebben, dat zie ik bij Sigmax wel en bij andere 

partijen niet of niet voldoende. Zoals Sigmax ben ik ze eigen- 

lijk nog niet tegengekomen. Hier in de regio zijn ze uniek.”

9 | Hoe typeert u Sigmax?

10 | Wat maakt ze zo anders dan  

   andere aanbieders?

“De schaalbaarheid. Samen met Sigmax hebben we 

mooie stappen gezet, waardoor we de explosieve  

groei qua data en belasting van onze systemen konden 

bijhouden. Met de Sigmax ONE Cloud heb ik als ik wil 

binnen no time een nieuwe server operationeel, die  

24x7 beschikbaar is, tegen een vast bedrag per maand. 

Die 24x7 beschikbaarheid is overigens cruciaal. Die  

kan en wil ik zelf met vier mensen niet organiseren.  

Iedereen kan altijd werken en ook in het weekend  

loopt alles door.”

8 | Wat is voor u het grootste voordeel  

  van de Sigmax ONE Cloud?

“Ontzorgend partnership. Kun je dat zo zeggen? En de  

flexibiliteit die we daarmee hebben. Sigmax gaat niet op 

mijn stoel gaan zitten, maar wel ernaast. Ze denken mee 

en dragen ideeën aan. We gaan echt samen naar ‘the next 

level’. Dat hebben wij tot nu toe met geen enkele leveran-

cier zo gehad.”

tot
slot | De meerwaarde van Sigmax  

  in één woord?


