
SPMS is blij met MostWare als 
technisch succes partner
Sinds 2013 is MostWare IT-partner van Stichting Pensioenfonds 
Medisch Specialisten (SPMS). Wat ooit begon met IT-beheer is 
inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige samenwerking gericht 
op technisch succes. Niet vreemd dus dat SPMS de overstap maakte 
naar onze TSP-dienstverlening.

De menselijke maat en een hoogwaardige 
dienstverlening
SPMS is een beroepspensioenfonds 
voor medisch specialisten. Bijzonder 
is dat het bestuur zelf ook bestaat uit 
medisch specialisten. Het is een fonds 
van, voor en door medisch specialisten. 
De pensioenregeling is dan ook helemaal 
afgestemd op de specifieke wensen van de 
deelnemers. 

Bas van Tongeren, manager niet-financiële 
risico’s bij SPMS, vertelt: “Kenmerkend is ons 
constante streven naar de menselijke maat 
en een hoogwaardige dienstverlening in een 
context van toenemende wet- en regelgeving. 

Dit betekent dat we alleen samenwerken 
met kwalitatief goede partijen die begrijpen 
met welke uitdagingen wij te maken hebben. 
MostWare is een van die partijen. De korte 
lijnen en proactieve manier van werken 
passen bij wat wij belangrijk vinden.” Bas 
werkt sinds 2017 bij SPMS, eerst als operational 
risk manager en nu als manager niet-
financiële risico’s. Dankzij zijn affiniteit met IT 
kwamen zaken als gegevensbescherming en 
informatiebeveiliging al snel op zijn bureau 
terecht. Ondertussen heeft hij versterking 
gekregen in de vorm van een nieuwe collega 
die de functie van IT officer vervult en die de 
IT-verantwoordelijkheden heeft overgenomen.
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Eerst naar de cloud van Microsoft 365
Bas: “Het inwerken van mijn nieuwe collega 
viel samen met de overstap naar de TSP-
dienstverlening. Dat kwam mooi uit. Zo was 
hij vanaf het begin af aan betrokken bij de 
nieuwe aanpak. De aanleiding voor deze 
switch kwam voort uit het feit dat we nog een 
oud contract hadden dat niet meer paste bij 
onze wensen op IT-gebied. Hierdoor waren 
we steeds vaker aangewezen op aparte 
projecten en meerwerk. Dat kon beter. 

Om echter gebruik te kunnen maken van 
de nieuwe dienstverlening op basis van de 
laatste tools en technieken, moesten we eerst 
over op de cloud. Dit waren we sowieso al van 
plan, mede vanwege de hoge veiligheidseisen 
die wij stellen aan onze IT-omgeving. Dit 
hebben we samen met MostWare opgepakt.” 
Nadat SPMS helemaal over was op de cloud 
van Microsoft 365 is Marcel Jaspers als IT 
business consultant van MostWare samen 
met Bas en zijn collega gaan kijken naar de 
wensen en randvoorwaarden voor de nieuwe 
samenwerking.

Informatiebeveiliging en 
ISO-27001
Een goede informatiebeveiliging staat logischerwijs 
hoog op de lijst bij SPMS. Bas: “Al voor de overstap 
naar de cloud lieten we onze beveiliging elk jaar 
testen door een bureau met ethische hackers. Voor 
veel organisaties is het niet de vraag of je een keer 
gehackt wordt, maar wanneer je gehackt wordt. 
Daar willen we goed op voorbereid zijn en eventuele 
gaten in de verdediging op voorhand opsporen en 
dichten. Daarnaast hebben we natuurlijk te maken 
met branche-specifieke regels en eisen. Een van 
die eisen is een verplichte ISO-27001-certificering 
voor onze IT-leveranciers en IT-partners. Deze 
wereldwijd erkende norm geeft ons inzicht in de 
processen en de uitvoering daarvan op het gebied 
van informatiebeveiliging. Zodat we erop kunnen 
vertrouwen dat de informatiebeveiliging op orde is. 
Het was voor ons dus essentieel dat MostWare deze 
certificering behaalde. Gelukkig is dit gelukt.” 



Voorop blijven lopen en grip houden
Een andere belangrijke reden voor Bas en 
zijn collega’s om over te gaan op de TSP-
dienstverlening was de koppeling met de 
MostWare IT Standaard. Daarover zegt hij: 
“Wij willen graag robuuste en kwalitatief 
goede IT-oplossingen. Dat betekent dat we 
constant in beweging zijn en onze technologie 
blijven aanscherpen met de nieuwste 
kennis en toepassingen. Tegelijkertijd 
willen we grip houden op onze planning en 
investeringen. De MostWare IT Standaard en 
bijbehorende dienstverlening sluit aan bij die 
behoeften.” Marcel licht toe: “Op basis van 
deze standaard, die bestaat uit de meest 
actuele en complete expertise op IT-gebied, 
hebben we de IT-omgeving van SPMS tegen 

het licht gehouden. Dit noemen we een 
technisch alignment. De bevindingen hebben 
we in gezamenlijk overleg verwerkt in een 
IT-roadmap.” Bas: “Hierdoor weten we nu 
precies waar wij staan op het gebied IT en in 
het bijzonder IT-veiligheid. Bovendien hebben 
we nu een goed inzicht in de projecten en 
het bijbehorende budget voor de komende 
jaren. Zo staat daar bijvoorbeeld precies in 
omschreven dat we over drie jaar de laptops 
willen vervangen, wanneer de benodigde 
licenties verlengd moeten worden en welke 
nieuwe ontwikkelingen en best practices we 
willen omarmen.”

Een waardevolle samenwerking
Inmiddels is de TSP-dienstverlening bij SPMS helemaal ingericht. Elke 
maand bezoekt IT architect Alex Oosterom hun kantoor in Zeist. Niet 
vanwege de mooie omgeving en lekkere koffie, hoewel beide niet 
verkeerd zijn, maar om een maandelijkse alignment uit te voeren. 
Bas: “Dit loopt goed. Mijn collega coördineert dit nu met Alex elke 
maand. Daarnaast is er een vaste kwartaalafspraak met Marcel om 
aandachtspunten door te nemen en de roadmap eventueel aan te 
passen. Hierdoor is MostWare goed op de hoogte van wat er speelt 
en kunnen we snel schakelen als dat nodig is.” Bovendien is de 
samenwerking een win-winsituatie voor beide partijen. Marcel: “De 
inzichten die we bij SPMS opdoen en die relevant zijn voor meerdere 
klanten, verwerken we ook weer in de MostWare IT Standaard.” Kortom,  
de TSP-dienstverlening heeft de samenwerking tussen SPMS en MostWare 
naar een nieuw niveau gebracht.



Over MostWare
Bij MostWare geloven we dat iedere organisatie toegang moet hebben tot de mooiste 
IT-oplossingen. Daarom delen wij al sinds 1990 graag onze kennis en kunde. Inspireren 
met IT noemen we dit. Dat doen we altijd vanuit het oogpunt van onze klant. Door verder 
te kijken dan de vraag die vandaag op tafel ligt. Daarbij zijn we niet bang om buiten de 
gebaande paden te treden. Zo vinden we oplossingen die ook morgen en in de toekomst 
nog aansluiten bij jouw bedrijfsvisie. Of je nu IT wilt inzetten als businessversneller, meer 
wilt doen met slimme data of je beveiliging naar een hoger plan wilt tillen, met gave 
technologieën maken we jouw werkdag leuker en beter.

Meer weten?
Wil jij een succesvolle beweging in gang zetten met IT? Ga dan eens vrijblijvend in gesprek 
met één van onze IT consultants. Zij geven je graag nieuwe inzichten en inspiratie om 
met behulp van IT een boost te geven aan je business. Wij beantwoorden met plezier al je 
vragen via 071-5791010, of kijk op www.mostware.nl.        
  

https://www.mostware.nl

