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We leven in historische tijden. Dat besefte ik 
me weer eens toen ik vorige maand rondliep 
op de ISE. Wat vroeger vooral een vakbeurs 
was voor beeld en geluid techniek en digital 
signage, was de afgelopen tien jaar langzaam 
maar zeker ook steeds belangrijker geworden 
voor de IT- en Telecomspecialisten. Twee 
jaar geleden, net voor de coronapandemie 
losbarstte, liep ik er voor het laatst. Het was 
in februari 2020 de allerlaatste beurs die voor 
het land op slot ging in de RAI in Amsterdam 
plaatsvond. Er waren al lege 
standjes van vooral Chinese 
leveranciers, minder 
bezoekers ook, maar 
toch ook al meer 
opwinding over 
de opkomst van 
unified communi-
cations. 

Wat de ISE 
betreft maakte ik 
vervolgens een tijdreis 
en vond mezelf dus 
een paar weken geleden 
terug in de Fira-beurshallen in 
Barcelona, waar ISE voor het eerst sinds 
twee jaar weer plaatsvond. En wat een feest 
was dat. Want in de wereld van IT en ook 
van Telecom was unified communications 
in het verleden toch een beetje een onder- 
geschoven kindje. Ook op de ISE overigens, 
waar het in 2020 nog een stuk van een hal 
innam. 

Twee jaar later staat UC duidelijk in het 
middelpunt van de belangstelling. Zo was 
er op de ISE veel meer plek voor ingeruimd, 
en waren er zelfs UC-specialisten die in een 
andere hal stonden vanwege ruimtegebrek. 
Het zoemde ook alle beursdagen van de 
drukte én van het enthousiasme, omdat er na 
twee jaar zoveel te vertellen was. 

Het meeste nieuws was overigens al eerder 
bekendgemaakt, omdat ISE in eerste 

instantie al in februari zou plaats-
vinden. Het opvallendst was 

de race tegen de klok die 
de meeste aanbieders 

de afgelopen jaren 
hebben gevoerd 
om hun portfolio 
uit te breiden. We 
zagen headset 
specialisten die nu 
ook video-oplos-

singen aanbieden, 
video specialisten die 

nu een compleet aanbod 
hebben, van webcam tot 

serieuze boardroom. We zagen 
nieuwe produktsegmenten opduiken 

binnen UC/hybride werken, zoals room 
control panels en smartboards. Kortom, het 
was smullen in Barcelona. Een verslag van 
het event en van diverse aanbieders vind je 
verderop in deze TBM. Ik hoop dat je daaraan 
net zo veel plezier beleeft als ik aan mijn 
bezoek aan deze ISE.

Joost Heessels
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Het opvallendst 
was de race tegen 

de klok die de meeste 
aanbieders de afgelopen 

jaren hebben gevoerd 
om hun portfolio uit te 

breiden.

Dat was smullen!

Joost Heessels richtte in 1995 de 
uitgeverij Magenta Publishing op en 
is sindsdien actief in de telecom- en 
IT-sector. Daarvoor was Joost actief  
als hoofdredacteur bij onder meer 
Wegener en Elsevier. 
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De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft van KPN en 
Glaspoort voorstellen ontvangen voor toezeggingen voor lagere 
tarieven en betere voorwaarden voor telecomaanbieders die 
toegang willen tot hun glas  vezelnetwerken.. Zo verbetert KPN het 
whole sale-aanbod voor (virtueel) ontbundelde toegang op bestaande 

en nieuw aan te leggen glasvezel netwerken. Hierdoor worden 
de tarieven van deze wholesale-diensten ruim 10% tot 30% 
lager voor acht jaar. De ACM ziet in deze voorstellen een 
betekenisvolle stap voor de telecommarkt en overweegt dan 
ook deze bindend te verklaren.

Zoom lanceert een nieuw partnerprogramma: 
Zoom Up, een framework met alle hulp -
middelen die partners nodig hebben.  
Zoom biedt hiermee voor het eerst de 
mogelijkheid tot het resellen van Zoom Phone 
met belplannen voor gekwalificeerde partners  
in een select aantal landen.

Nieuws

KPN en Glaspoort verbeteren voorstel voor  
toegang glasvezelnet, ACM tevreden

Zoom lanceert 
partner-
programma 
Zoom Up

Centralpoint verandert 
naam in Dustin
IT-specialist Centralpoint gaat verder onder de naam Dustin. Die laatste nam Centralpoint vorig 
jaar over. Volgens Centralpoint kan het als één samengevoegd bedrijf klanten beter helpen met 
IT-vraagstukken. ‘Met het uitgebreide assortiment aan hardware-, softwareproducten en relevante 
services ontzorgen wij onze klanten zowel online als offline.’ In 2018 veranderde het bedrijf ook al 
van naam. Destijds heette het nog Infotheek Group, na de overname van zowel Centralpoint.nl als 
Scholten Awater werd besloten om verder te gaan onder de naam Centralpoint.

Strategisch partnerschap 
Avaya en ALE
Avaya en Alcatel-Lucent Enterprise gaan een strategisch partnerschap 
aan. Dankzij de samenwerking zullen de Composable Enterprise 
Solutions binnen Avaya OneCloud CCaaS (Contact Center as a Service) 
beschikbaar zijn voor het wereldwijde klantenbestand van Alcatel-Lucent 
Enterprise (ALE). Verder kunnen klanten van Avaya voortaan gebruik 
maken van de netwerkoplossingen van ALE. Door de samenwerking 
krijgen ALE-klanten toegang tot Avaya OneCloud CCaaS.

Puzzel en Klantenservice 
Federatie gaan 
partnership aan
Puzzel, de toonaangevende Europese leverancier van cloud based 
oplossingen voor contact centers is partner geworden van de  
Klantenservice Federatie, de branchevereniging van klantinteractie  
in Nederland. Dit partnership is een volgende belangrijke stap in  
Puzzels aanwezigheid op de Nederlandse markt.
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Nieuws

Nuvias UC voegt Pexip toe  
in portfolio Benelux
Vanaf nu kunnen de klanten in België, Nederland en Luxemburg Pexip-oplossingen van Nuvias UC 
aankopen. Hiermee wil Nuvias laten zien snel in te kunnen spelen op vragen van de markt én wil het 
zich profileren als Europese speler. Recent onderzoek toont aan dat de meerderheid van de Euro-
pese IT-Managers (60%) hun communicatietools beschouwen als een onsamenhangend geheel van 
verschillende systemen, of als één ecosysteem dat nog altijd veel werk en aandacht vereist. Om tot 
een consistent werkend platform te komen, zal de implementatie vaak bestaan uit oplossingen van 
meerdere ‘best-of-breed’ leveranciers. 

Ierse CWSI 
Groep neemt 
MDM-aanbieder 
Blaud over
CWSI, Iers specialist in mobiele en cloud-
beveiliging, neemt het Nederlandse BLAUD 
over, een specialist in mobiliteit en beveiliging 
gevestigd in Utrecht, Nederland. Om deze 
overname te voltooien en ambitieuze groei-
plannen te ondersteunen om een toonaan-
gevende pan-Europese leverancier van  
cloud- en mobiele beveiliging te worden, 
heeft CWSI zich verzekerd van nieuwe 
financiering van 21 miljoen euro, afkomstig 
van Castlegate Investments. 

Aandelenkoers 
HP maakt 
vreugdesprong 
na investering 
Warren Buffett
De aandelenkoers van HP Inc maakte een 
sprong van meer dan 16% nadat bekend werd 
dat Warren Buffett's Berkshire Hathaway de 
grootste aandeelhouder van het bedrijf was 
geworden. Met de aankoop van 120 miljoen 
aandelen begin april - ter waarde van meer 
dan 4 miljard dollar - is Berkshire Hathaway de 
grootste institutionele belegger in HP, met een 
belang van meer dan 11%. Recent maakte HP 
bekend dat het leverancier van UC-hardware 
Poly had overgenomen.

Van Dorp zorg en NCT bundelen 
krachten in samenwerking
Van Dorp en N.C.T Holding - eigenaar van NCT Integrations BV - hebben overeenstemming 
bereikt over het vormen van een joint venture, waarbij Van Dorp zorg 50% van de aandelen van 
NCT Integrations BV overneemt. De activiteiten van Van Dorp zorg en NCT zijn nu samengevoegd 
onder de naam van NCT en worden voortgezet vanuit de locatie in Raamsdonkveer. Voor mede-
werkers en opdrachtgevers van NCT, blijft de situatie dus ongewijzigd. De opdrachtgevers van 
Van Dorp zorg worden voortaan door NCT bediend. 

Datamex over naar Interstellar Group
ICT-aanbieder Datamex is overgegaan in handen van de Interstellar Group, die al 11 ICT-dienst-
verleners herbergt. Eigenaar Rik Peters stapt uit het bedrijf. De razendsnelle ontwikkelingen 
op de ICT-markt zijn in 2021 aanleiding geweest voor de directie van Datamex om een aantal 
strategische veranderingen door te voeren zodat de organisatie ook in de toekomst, net zoals 
in de afgelopen 39 jaar, als vertrouwde ICT-partner kan blijven opereren. Het scheiden van de 
ERP-activiteiten was een eerste stap die paste in de gekozen strategie om focus te creëren. 
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Nieuws

Portfolio 
uitbreiding van 
Capestone met 
Iristick
Capestone gaat Iristick distribueren. Iristick, 
gevestigd in het Belgische Antwerpen, ontwikkelt 
en produceert high-end smart glasses voor ver  -
schillende industrieën. Deze gecertificeerde slimme 
veiligheidsbrillen beschikken over livestreaming-
technologie, waardoor "handsfree" hulp op afstand, 
werkinstructiebegeleiding en pick-by-vision mogelijk 
is. Uniek aan de Iristick smart glass is het gebruik 
van de verwerkingskracht van een smartphone, 
waardoor implementatiekosten aanzienlijk  
worden verlaagd. 

Agentschap 
Telecom wordt 
Nationale Cyber-
security certifice-
ringsautoriteit
Agentschap Telecom is officieel de Nationale 
Cybersecurity certificeringsautoriteit (NCCA). 
Vanuit die nieuwe rol houdt het toezicht op 
de certificering van IT-producten, diensten en 
processen. Doel ervan is digitale producten 
en diensten digitaal veiliger te maken en zo de 
digitale weerbaarheid van ons land te vergroten. 
Elke lidstaat wijst een nationale autoriteit aan 
die toetst of producten en diensten aan de 
afgesproken eisen voldoen. Voor Nederland 
wordt dat dus Agentschap Telecom. 

Axians implementeert private LTE 
bij Zorggroep Sint-Maarten
Zorggroep Sint-Maarten is voor de aanleg van een netwerk voor kritische zorgtechnologie 
een contract aangegaan met Axians. De keuze is daarbij gevallen op de technologie private 
LTE. Zorggroep Sint-Maarten is een ouderenzorgorganisatie die intra- en extramurale zorg 
aanbiedt in de regio’s Twente, Gelderland, Utrecht en Friesland. 

Shanna Bosmans 
eerste 'Chief 
Hybrid Officer'

Microsoft introduceert Shanna Bosmans als allereerste Chief Hybrid Officer (CHO). Deze 
nieuwe functie is in het leven geroepen om de transformatie van Microsofts hybride manier 
van werken in Nederland verder te stimuleren. Microsoft wil met deze verandering ook 
andere organisaties meenemen in hun zoektocht naar de beste manier om de toekomst 
van het werk vorm te geven, in de nasleep van de pandemie. 

Vraag naar freelancers stagneert
De vraag naar freelancers stagneert in Q1 2022 ten opzichte van de vier kwartalen  
hiervoor en is terug op het niveau van begin 2020. Aan de andere kant nam de vraag  
naar parttime IT-medewerkers toe met 3 procent, zo blijkt uit de nieuwste IT Arbeidsmonitor 
van Hello Professionals. Elk kwartaal komt Hello Professionals met de nieuwste IT-arbeids-
marktmonitor. In het eerste kwartaal van 2022 zijn dit de opvallendste ontwikkelingen:  
de beweeglijkheid op de arbeidsmarkt van IT-ers historisch laag, weer stijging in unieke ge-
plaatste IT-vacatures, IT-ers stellen steeds vaker hogere eisen aan nieuwe werkgever  
en een stijging in de vraag naar parttimers. 
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Teams Voice Auto-
mation oplossingen 
voor de hele keten
Capestone gaat Iristick distribueren. Iristick, gevestigd in  
het Belgische Antwerpen, ontwikkelt en produceert high- 
end smart glasses voor verschillende industrieën. Deze 
gecertificeerde slimme veiligheidsbrillen beschikken over 
livestreaming technologie, waardoor "handsfree" hulp op afstand, 
werkinstructiebegeleiding en pick-by-vision mogelijk is. Uniek  
aan de Iristick smart glass is het gebruik van de ver werkings-
kracht van een smartphone, waardoor implementatiekosten 
aanzienlijk worden verlaagd. 

“IFA is the hub 
for the world 
of consumer 
electronics and 
the opportunity 
for intensive 
exchange”
Jörg Bauer
COO MediaMarktSaturn 
Germany

READY, STEADY, SHOW!

“Especially with a view to this year‘s 
Football World Cup, which will be 
played at the unusual winter time, 
the year-end business in the 
consumer electronics sector 
promises to be particularly exciting.”

“IFA is and remains the most 
important platform for new and 
innovative electronics products 
in the industry.”

#IFA2022

Dr. Stefan Müller  
CEO

Benedict Kober
Spokesman for the 
Management Board
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Nieuwe directie 
MCXess
Onno Westra als Algemeen Directeur en Frank Heijtlager als 
Commercieel Directeur zijn benoemd als nieuwe directie van  
MCXess en zetten het werk van Marcel Dijkstra door. Verder breidt 
MCXess de dienstverlening uit met hybride en outbound telefonie 
connectiviteit. De inbound telefonie is een goede basis en blijft een 
belangrijke pijler in de strategie van MCXess, en met de benoeming 
van de nieuwe directie worden een aantal pijlers aan de strategie en 
identiteit toegevoegd. 
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Internet on 
Demand in 
handen Keepgo 
Europe
Keepgo Europe heeft branchegenoot Internet 
on Demand overgenomen. Hiermee versterkt 
Keepgo naar eigen zeggen zijn positie als 
leverancier van provideronafhankelijke 
4G/5G-connectiviteitsdiensten. Keepgo maakt 
onderdeel uit van DROAM, wat onder meer 
eigenaar is van de merken evenwifi, wereld-
wijdwifi en mifiwinkel. Keepgo ontwikkelt 
wereldwijde connectiviteitsoplossingen voor IoT 
(Internet of Things) en breedbandapparaten.  
De oplossingen maken gebruik van zowel 
fysieke simkaarten als verschillende virtuele sim-
kaartspecificaties, zoals GSMA eSIM, multi IMSI 
SIM, EzFi vSIM, Open Source Blockchain- 
gebaseerde specs en anderen. 

Open Dutch Fiber neemt E-Fiber over
Open Dutch Fiber (ODF) is blij met de succesvolle afronding van de overname 
van E-Fiber. E-Fiber zal deel uitmaken van de ODF Group en zal de uitrol van 
haar huidige projecten voortzetten. "Dit is een logische stap in het waarmaken 
van onze groeiambities. Hiermee breiden we ons netwerk aanzienlijk uit en 
klanten van ODF en E Fiber kunnen hiervan profiteren en diensten aanbieden 
aan hun eindklanten via zowel ODF- als E-fiber netwerken", zegt Floris van den 
Broek Co-CEO van ODF. 

Decom en Victa slaan handen ineen
Victa Business Intelligence en telecomspecialist Decom slaan de handen ineen. 
“Door de samenwerking met Victa kunnen wij de besturing van je organisatie 
naar een hoger niveau tillen. Dit gaan we doen met dashboards van Victa die 
naadloos aansluiten op de sturingsbehoeften. Victa heeft al meer dan 10 jaar 
ervaring op het gebied van data analytics en data management en is een echte 
dataexpert. Hierdoor kan Decom haar credo waarborgen: klantvraag snappen, 
advies zonder flauwekul en aan de slag! Voor Decom en Victa is dit een logische 
stap om intensief te gaan samenwerken en op deze manier klanten optimaal van 
dienst te zijn”, aldus Decom.

Partnership Exertis Pro AV en 
Lenovo
Exertis Pro AV verzorgt de distributie van de Smart-office collaboration producten van 
Lenovo. De ThinkSmart-oplossingen van Lenovo maken de vergaderingen in vergader-
ruimtes efficiënter. De oplossingen van Lenovo zijn voorzien van innovatieve technologie 
en worden gecombineerd met service op maat. De smart-office oplossingen zijn flexibel 
inzetbaar voor verschillende ondersteuningen zoals onder andere Microsoft teams,  
Zoom en Google. Op Europees niveau werken Exertis Pro AV en Lenovo al langer samen. 
De nieuwe samenwerking binnen de Benelux is een logische volgende stap. De smart 
collaboration oplossingen van Lenovo sluiten aan bij de vraag van de resellers die  
Exertis Pro AV bedient. 

MobiledgeX in handen 
van Google
Open source cloudspecialist in de mobiele telecom 
MobiledgeX, dat in 2018 werd opgericht door Deutsche 
Telekom AG, is voor een onbekend bedrag overgenomen 
door Google Cloud. MobiledgeX was van 2018 tot 2020 
volledig in handen van Deutsche Telekom. In 2020 haalde het 
bedrijf financiering op bij VMware, Samsung, SK Telekom, 
World Wide Technologies en Odin Ventures. MobiledgeX 
prijst zichzelf aan als een edge computing-bedrijf dat naar 
eigen zeggen inmiddels 25 telco-operators helpt hun eigen 
edge clouds te bouwen. 



  TBM • JULI 2022   11

GFT

Verzekeringsservice  
speciaal afgestemd  
op de behoeften van  
de ICT-sector

Een uniek aanbod op de markt is de  
"MultiRisk-polis", die speciaal is afgestemd  
op de behoeften van de ICT-sector.  
Dit complete pakket biedt u een speciale 
allround bescherming die alle relevante 
 risicogebieden dekt.

Het bijzondere voordeel: de verzekering 
dekt bijvoorbeeld verlies door een bedrijfs-
onderbreking tot 36 maanden, ongeacht of 
dit werd veroorzaakt door brand, leidingwater, 
storm, hagel, inbraak of overstroming. Het 
bedrijf krijgt de inkomsten terugbetaald die 
het normaal tijdens de periode van uitval zou 
hebben verdiend. Het voordeel wordt verstrekt 
totdat de brutowinst die vóór het verlies 
gebruikelijk was, weer wordt bereikt.

In vergelijking met zijn concurrenten heeft 
hagebau Versicherungsdienst een groot 
voordeel; het bedrijf is niet gericht op het 
maken van winst, maar op een evenwichtige 
prijs-prestatieverhouding en een eersteklas 
onafhankelijke service. Door de bonusuitkering 
via GFT ontvangt u een deel van uw ver  -
zekeringspremies terug op uw contracten  
met hagebau Versicherungsdienst.

Uw voordelen:
• Gratis risico- en behoeftenanalyse;
• Bepaling van individuele verzekerings-
  behoeften;
• Vergelijking met bestaande verzekerings-
  dekking (doel/werkelijke vergelijking);
• Vergelijking van verzekeringskosten;
• Voortdurend toezicht op de markt;
• Verliespreventie: vrij risicobeheer;
• Verwerking en afwikkeling van schadeclaims/
  monitoring van grote claims;
• Jaarlijkse vergadering: ten minste eenmaal \  
  per jaar persoonlijke vergadering ter plaatse;
• Informatie over wetswijzigingen en nieuwe 
  verzekeringsmogelijkheden;
• Toegevoegde waarde door het adviseren van 
  uw medewerkers in de filialen;
• Bijzondere voorwaarden voor alle zakelijke 
  en particuliere risico's.

In samenwerking met hagebau Versicherungsdienst bieden wij onze leden van GFT, 
eersteklas verzekeringsconcepten in de zakelijke en particuliere sector die op maat 
gesneden zijn van de onderneming - hier profiteert u van meer dan 50 jaar ervaring in 
de branche.

Nieuwe leveranciers voor GFT
GFT verwelkomt twee nieuwe leveranciers in haar portfolio.  
Allereerst het Nederlandse bedrijf New Aspect – distributeur in 
mobiele accessoires ( Leverancier voor GFT AT, D & NL). Daarnaast 
levert een van de een van de grootste distributeurs in Duitsland 
Komsa (https://komsa.com/handel/produkte-loesungen/)  nu ook 
exclusief voor GFT-leden in Nederland.

Voorjaarsbijeenkomst 
GFT in Münster 
geslaagd
Recent organiseerde GFT in Münster haar 
jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst. Circa 150 
leden van de cooperatie waren bij elkaar 
gekomen voor presentaties, standbezoek 
van leveranciers en gezellig netwerken. 
TBM was aanwezig in de persoon van 
Joost Heessels. “Heel bijzonder om te zien 
hoe sterk deze cooperatie in de Duitse 
IT- en Telekom is genesteld. Je zag op de 
meeting ook al een aantal derde generatie 
ondernemers. Dat heeft er ook mee te 
maken dat de fundering van de IT in 
Duitsland deels ligt in de traditionele beveili-
gingssector Daarnaast zie je dat een sterke 
cooperatie heel goed past in de Duitse 
cultuur. Erg interessant om met een aantal 
bevlogen Duitse leden van GFT te spreken.”
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Nieuws

T-Mobile en 
Gamma Communi-
cations verlengen 
samenwerking
Alweer drie jaar geleden sloten Gamma 
Communications en T-Mobile een 

strategische samenwerking. Gamma voorziet via haar partnernetwerk, van telecom- en 
ICT-bedrijven, het MKB van de allerbeste connectiviteit via het @Work portfolio van T-Mobile. 
Deze samenwerking is nu formeel gecontinueerd. 

Enreach helpt 
partners met CCaaS 
en SwyxON nieuwe 
klantsegmenten te 
ontsluiten
Victa Business Intelligence en telecom-
specialist Decom slaan de handen ineen. 
“Door de samenwerking met Victa kunnen 
wij de besturing van je organisatie naar een 
hoger niveau tillen. Dit gaan we doen met 
dashboards van Victa die naadloos aan-
sluiten op de sturingsbehoeften. Victa heeft 
al meer dan 10 jaar ervaring op het gebied 
van data analytics en data management 
en is een echte dataexpert. Hierdoor kan 
Decom haar credo waarborgen: klantvraag 
snappen, advies zonder flauwekul en aan 
de slag! Voor Decom en Victa is dit een 
logische stap om intensief te gaan samen-
werken en op deze manier klanten optimaal 
van dienst te zijn”, aldus Decom.

Amnez tele-
com & ICT 
onderdeel 
van Trends 
ICT Groep
Met ingang van juni bundelen 
Trends ICT Groep en Amnez 
telecom & ICT de krachten. Amnez levert sinds 1998 telecom en ICT diensten aan de zakelijke 
markt. Samen met mensen die een enorme kennis hebben van telefonie, netwerken en ver- 
bindingen zetten ze zich al jaren in om de zakelijke communicatieoplossing eenvoudiger, beter en 
veiliger te maken. In 2019 heeft Trends met de overname van Zinger Telecom uit Hoogeveen de 
eerste stap gezet in Noord-Nederland. Trends heeft naast de hoofdvestiging en het kenniscentrum 
in Rotterdam vestigingen in Amsterdam, Utrecht, Hoogeveen en vanaf 1 juni in Heerenveen. 

Bechtle breidt IT-
dienstverlening uit met 
overname PQR
Bechtle AG heeft alle aandelen van IT-dienstverlener PQR 
overgenomen. De overname geeft PQR meer slagkracht en 
nieuwe mogelijkheden hun dienstenportfolio uit te breiden. 
De overname betekent voor Bechtle een versterking in het 
segment 'IT System House & Managed Services'. PQR is 
sinds de oprichting in 1990 uitgegroeid tot een marktleider in 
moderne werkplekken, hybride cloudomgevingen, netwerken 
en security – van de levering van hardware tot consultancy en 
beheer. PQR zet nu met Bechtle AG de volgende stap in de 
groeistrategie, waarbij de focus ligt op het uitbreiden en ver-
sterken van de SpaceHub dienstverlening. SpaceHub is 
het platform voor private, publieke of hybride clouddienst-
verlening. PQR heeft een sterke positie in de publieke sector 
maar bedient ook klanten uit het mkb. 

Relined breidt netwerk-
overeenkomst met BT in 
Nederland uit
Sinds 2017 gebruikt Relined Fiber 
Network het Nederlandse glas-
vezelnetwerk van BT. Door toegang 
te krijgen tot de infrastructuur van 
BT heeft Relined haar eigen netwerk 
kunnen uitbreiden met 7.000 km. 
Als gevolg van de succesvolle 
samenwerking en het wederzijds 
vertrouwen is de relatie herbevestigd en uitgebreid om ook in de toekomst te 
kunnen blijven voorzien in digitaliseringsvraagstukken. Relined stond, vanwege het 
netwerk van ProRail en TenneT, jarenlang bekend als een connectiviteitsleverancier 
voor de lange afstanden. Door gebruik te maken van de netwerkmogelijkheden 
van BT kon Relined haar bereik uitbreiden tot in de stadscentra en alternatieve, 
redundante langeafstandsroutes door het hele land toevoegen. 
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Column

Jan-Willem is een rasondernemer, oud-eigenaar van Spaar-Select 
en Into Telecom. Na serieuze hartproblemen, besloot hij alleen nog 
te ondernemen als hij daarmee een positieve bijdrage kan leveren 

aan de wereld. In vier jaar tijd wist hij Forza Refubished op te 
bouwen tot nummer één Apple refurbished in de Benelux.

Jan-Willem van Dijk
jan-willem.vandijk@forza-group.nl

Een passie voor ondernemen kan mij niet ontzegd 
worden. Daarbij ken ik geen grenzen. Bij mijn eerste 
bedrijf (in de financiële sector) schreef ik bijvoor-
beeld op onze huwelijksreis een handboek. Het zal 
u niet verbazen dat dat huwelijk niet lang stand hield. 
Hoewel het bedrijf commercieel zeer succesvol is 
geweest, eindigde dit avontuur voor mij persoonlijk in 
een zware burnout. In de laatste weken had ik altijd 
één uitdaging: probeer als je uit de parkeergarage 
naar kantoor loopt deze keer in ieder geval niet je 
broek en schoenen onder te kotsen. 

Na een jaar van gedwongen werkloosheid, stapte 
ik in 2004 in het Into Telecom-avontuur. Ook dat 
bedrijf werd een succes. Maar ook nu kon ik geen 
maat houden en was 80 uur per week wederom dé 
standaard. Hartfalen, hartritmestoornissen, vergroot 
hart en lekkende hartklep…. Dat waren eind 2012 
de probleempjes die mij ertoe noopten om uiteindelijk 
begin 2014 Into Telecom te (kunnen) verkopen. 

Dankzij een operatie, gezond eten, veel bewegen 
en een grote dosis geluk heb ik die issues kunnen 
overwinnen. Dan nóg maar weer een keer gaan onder-
nemen. Maar nu had ik twee goede voornemens. 
Het bedrijf zou iets positiefs moeten bijdragen aan 
de wereld én ik zou deze keer normaal gaan onder-
nemen. Gewoon 40 uur, niks geks doen deze keer.

Zo stroomde ik in december 2015 de refurbished 
wereld in en zag Forza Refurbished op 1 maart 2016 
het licht. Afgelopen 6,5 jaar hebben wij 750.000  
refurbished iPhones en iPads verkocht. En dat op een 
opstartjaar na altijd met zwarte cijfers. Kortom, best 
succesvol. De CO2 besparing was ook immens… Die 
missie is dus geslaagd.

Alleen normaal ondernemen is ook deze keer weer 
totaal mislukt. Ik stond afgelopen 6,5 jaar standaard 
(zonder wekker) om 4.00 uur op, zodat ik om 5.00 
uur als eerste op kantoor zou, omdat de eerste 
medewerker rond 6.00 uur begint. Snapt u de logica? 
In het weekend gaan we uiteraard ook door. En op 
vakantie lezen we onder meer alle TBM’s van de 
voorafgaande maanden. 

Tja, echt gelukkig ben ik afgelopen jaren niet geweest 
in deze rol. Zowel op kantoor als thuis was ik geen 
gezellig persoon. Daar heb ik nu eindelijk iets aan 
gedaan, want ik heb het bedrijf verkocht aan onze 
voormalige financieel directeur en klein-aandeel-
houder Rogier Schuurmans.

Ik hoop dat Forza hem wél gelukkig maakt en dat 
de markt de wind écht in de zeilen krijgt. Hoe?  Dat 
het Keurmerk Refurbished een keer hét verschil 
gaat maken. Dat de overheid het goede voorbeeld 
geeft door écht te kiezen voor refurbished. Dat de 
Europese wetgeving refurbished steunt in plaats 
van blokkeert. Dat refurbished standaard onder het  
0% BTW tarief gaat vallen. 

Onder die omstandigheden zal refurbished serieus 
bijdragen aan circulariteit, duurzaamheid etcetera 
en zal de markt een paar keer groter worden dan 
die vandaag de dag is. De oorlog in Oekraïne heeft 
genoegzaam aangetoond hoe ongelooflijk belangrijk 
het is dat we zuinig zijn op grondstoffen en zeldzame 
delfstoffen. Refurbished verdient zoveel beter…. 

Ik groet u allen en dank u voor de mooie momenten.
  
Jan-Willem van Dijk

Leef!
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Innovatie op basis van 
behoefte centraal binnen 
ambitie Pocos 
Pocos, connectivity that beats



  TBM • JULI 2022   15

Voortdurend in ontwikkeling
De vaart zit er goed in, zo blijkt. De afgelopen 
twee jaar groeide het aantal partners met 200
en binnenkort wordt een nieuw telefonie-
platform geïntroduceerd, waarover later meer. 
“We blijven onszelf voortdurend ontwikkelen. 
Kijken of we nog steeds relevant zijn en de 
juiste diensten leveren. En wanneer we een 
vernieuwing door willen voeren, gaan we eerst 
bij onszelf te rade. Want wat we doen moet 
altijd goed zijn voor onze partners, anders doen 
we het niet. Dat is één van onze kernwaarden 
en die zijn voor ons leidend bij alle beslissingen 
die we nemen. Als iets niet daaraan voldoet, 
gaat het niet door”, vertelt Richard. Sinds twee 
jaar is hij aan de slag bij Pocos, waarvan de 
laatste anderhalf jaar als algemeen directeur. 
Daarvoor was hij onder meer actief binnen 
RoutIT, wat tegenwoordig KPN is.

Kern van de zaak
Cruciaal in de aanpak van Pocos is het leveren 
van een premium dienstverlening, zo stelt hij. 
“Daarbij zijn we leveranciersonafhankelijk.” 
Jelle de Bruijn vult aan: ”Wij leveren de juiste 
bouwstenen waarmee onze partner zelf een 
oplossing op maat kan maken voor zijn klant. 
Een mooi voorbeeld is het project dat we voor 
een veerdienst hebben gedaan (zie kader red.), 
waarbij we Azure als public cloud veilig toegan-
kelijk hebben gemaakt binnen het IPVPN. Het 

kan dus gaan om complexe projecten, waarbij 
we de partner met onze kennis kunnen onder-
steunen en zo een optimale dienst aan de klant 
kunnen leveren.” 

Complexiteit kan en mag, maar standaard-
iseren en automatiseren zijn essentieel in de 
dienstverlening van Pocos. Hierbij draait het om 
betrouwbaarheid en stabiliteit. Richard: “Uptime 

is belangrijk. Daarnaast vinden wij een goede 
samenwerking net zo belangrijk. Onze business 
partners kunnen veel zelf regelen in Pulse, 
ons partnerportal. In Pulse zijn alle diensten 
en services die Pocos levert centraal onder-
gebracht. De partner zit aan de knoppen.” 

Kernwaarden
Samen met Richard pakken we door op de 

kernwaarden. “We werken met onze partners 
samen op basis van gelijkwaardigheid. Wat als 
iets niet werkt? Dan wil je een leverancier die 
aandacht voor je heeft, op tijd levert en doet 
wat ie zegt. 99 procent van onze inkomende 
calls wordt binnen 10 seconden opgenomen 
door medewerkers die kennis van de diensten 
hebben en in 95 procent van de gevallen 
direct kunnen helpen. Bijkomend voordeel is 
dat onze medewerkers direct in contact staan 
met partners, de mogelijke problemen horen 
en deze waar nodig in onze diensten kunnen 
aanpassen. Als partners ons zien ons als 
verlengstuk van hun team, dan zijn we écht 
gelijkwaardig en doen wij ons werk goed.”

Connectiviteit centraal
Pocos staat voor connectiviteit. Verbindingen 
zijn het fundament van het portfolio. Pocos 
onderscheidt zich hier door het brede portfolio 
aan producten; DSL, glasvezel en radio-
straalverbindingen. Daarbij werkt het op het 
terrein van fiber samen met de vier grootste 
aanbieders, én met een groot scala aan 
kleinere spelers. De insteek is om plaats- en 
leveranciers onafhankelijk altijd connectiviteit te 
kunnen bieden. 

Keuze in telefonie-oplossingen
Een andere belangrijke pijler is telefonie, 
waar Pocos haar partners verschillende 
smaken biedt. Jelle: “We zijn zelf sip-provider 
en daarnaast hosten we de platformen van 
Xelion, 3CX en ondersteunen wij MS Teams 

Coverstory

De grootste onafhankelijke 
connectiviteitsleverancier 
worden van Nederland. Dát 
is de missie van Pocos. De 
specialist is inmiddels hard op 
weg om dat doel te bereiken, 
zo blijkt tijdens ons bezoek 
aan het hoofdkantoor in 
Son. Waar we met algemeen 
directeur Richard Jansen en 
sales manager Jelle de Bruijn 
een deep dive nemen in de 
unieke positie van Pocos in het 
Nederlandse connectiviteits-
landschap.

”Wij leveren de juiste 
bouwstenen waarmee 
onze partner zelf een 
oplossing op maat kan 
maken voor zijn klant ”

Richard Jansen
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Social media

Iedereen heeft zijn eigen favoriete platform om nieuws 
en achtergronden in de sector te volgen; website, 
nieuwsbrief, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. TBM 
heeft haar online platformen zo ingericht dat je het laatste 
nieuws op elke plek het eerst krijgt. 
Zo hebben onze online media kanalen een bereik van ruim 
40.000 volgers. Met daarnaast de wekelijkse nieuwsbrief 
naar zo’n 14.000 mailadressen en de goed bezochte 
website!

Met TBM altijd op de 
hoogte van de laatste 
ontwikkelingen!

Website www.tbmnet.nl
De website van TBM is recent compleet 
vernieuwd. Overzichtelijker, sneller en mooier.

Nieuwsbrief TBM
Elke week het laatste nieuws uit de branche in 
je mailbox. (Aanmelden via het formulier op de 
homepage van de website).

Online magazines:
issuu.com/magentapublishing

MaaS: Marketing as a Service
Voor leveranciers die een succesvolle online- en/of printcampagne willen doen in de IT- en Telecomsector bieden we optimaal bereik. Voor directie 
en marketeers die marketing op maat willen, biedt TBM Marketing as a Service. Zo richten we SEO/SEA en Linkedincampagnes in, bouwen en 
onderhouden we websites en verzorgen we teksten en persberichten.

Meer info op 
www.magentacommunicatie.nl of via info@magentacommunicatie.nl 024-345 41 50

TBM Groepen: 
Dutch Telecom Channel 
en Dutch ICT Channel

JAARGANG 18

NUMMER 1

FEBRUARI-MAART 2022

Uitgebreide special met allesl over telecom en healthcare 

De innovators deel 1: Lyfo, altijd bereik

Hybride werken; marktsegment in opkomst

Nieuwe toetreder 

in de markt
  GFT; unieke inkoopcoöperatie voor ICT en Security

Het grootste IT- en telecomplatform 

van de Benelux

TBMNET.nl
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Direct Routing. Xelion, en dus ook de nieuwe 
release Xelion 8, wordt door Pocos zelf gehost 
vanuit stabiliteit- en security-oogpunt. Daarbij 
is een eigen automatiseringslaag toegevoegd 
waardoor een partner met een paar muisklikken 
een complete centrale in de lucht helpt. Jelle: 
”De samenwerking met Xelion is uniek en hun 
product heeft ook unieke features. Zij zijn een 
softwarehuis en wij de hostingpartner, dus 
dat is een mooie combi. Pocos voegt zelf ook 
features toe aan de verschillende telefonie-
platformen. Zoals het feit dat we sip-verkeer 
altijd voorrang geven om de kwaliteit van het 
gesprek te garanderen.”

Eigen platform
Bijzonder is de ontwikkeling van een nieuw 
telefonieplatform wat Pocos in het najaar 
lanceert; Easy Voice. Jelle: ”Voor ons een heel 
belangrijk project wat kritisch beoordeeld is op 
de kernwaarden, voordat we er een klap op 
gaven. Allereerst moeten we always on kunnen 
garanderen en daarbij moet het easy zijn. Dus 
makkelijk te bestellen, makkelijk aan te sluiten 
en makkelijk te configureren. Kennis is key, 
daarom weten wij en de partner exact waar we 
het over hebben en hebben we de kunde in 
huis op het moment dat er vragen zijn. Hierbij 
horen trainingen en een goede informatie-
voorziening.”

Easy Voice is gebouwd op het UC-platform 
Broadworks in combinatie met Webex. Beiden 
zijn Cisco-producten, Jelle: “Met ons nieuwe 
platform hebben we gekeken wat we op 
telefoniegebied zouden kunnen toevoegen, 
wat interessant is voor onze partners. De vraag 
was of we nog een derde platform moesten 
toevoegen. UC is booming en Cisco snapt UC 
als geen ander. Broadworks biedt met Webex 
een UC-platform met alles erop en eraan met 

onder water een geweldige telefooncentrale, 
die we nu naar onze eigen hand kunnen zetten. 
Voor ons als techneutenclub is het geweldig om 
dit te bouwen.” 

Richard voegt toe: “Hiermee hebben we een 
extra reden waarvoor een partner voor ons 
kan kiezen. We bieden een high end enterprise 
product aan wat we geschikt maken voor de 
MKB-markt.”

Business case Azure
Pocos onderscheidt zich vooral door de expertise die het toevoegt aan de partners. 
Zo blijkt uit een recente casus, waarbij Pocos samen met haar partner Technoberg een  
geavanceerde security-koppeling heeft gemaakt binnen een Azure-omgeving.  
Jelle: “De klant is een veerdienst met een grote maatschappelijke vervoersfunctie. Jaarlijks 
vervoeren ze meer dan vier miljoen passagiers. Dat betekent ook dat ze sterk afhankelijk zijn 
van dienstverlening die always on moet zijn. De oplossing die we samen met Technoberg 
hebben geleverd, koppelt 3 datacenters, 2 kantoorlocaties en meerdere schepen met elkaar. 
Deze staan dag en nacht veilig met elkaar in verbinding. Hiervoor hebben we een groot IP-VPN 
gerealiseerd. Al het verkeer tussen de diverse locaties verloopt veilig in het IP-VPN via het 
core-netwerk van Pocos, waarin een firewall is opgenomen. De toegang tot internet vindt plaats 
via een beveiligde centrale internetkoppeling. Dat biedt een extra laag van beveiliging tussen het 
interne netwerk en het open internet.”

Mede-eigenaar van Pocos Jordi Smits is speciaal voor deze casus aangeschoven. Hij vult aan: 
”Voor deze klant is een continue dienstverlening cruciaal. Een korte storing kan al zorgen voor 
een flinke file voor een veerboot. Wij zijn voor dit project indertijd bewust gekozen vanwege 
onze dienstverlening én trackrecord. Ook het gegeven dat we ISO- en NEN-gecertificeerd zijn 
telde zwaar mee. Daarbij trekken we op gelijkwaardige basis met onze partners op, met het 
doel om goede oplossingen voor de klanten te kunnen leveren.”

Enige tijd terug wilde de veerdienst haar klantcontactcentrum onderbrengen in een Azure 
omgeving. Jelle: “Daardoor zou alle externe communicatie via de cloud van Microsoft gaan 
lopen. Dan val je niet meer binnen de beveiligde IP-VPN omgeving en kunnen we in principe 
de security niet meer garanderen. Technoberg kwam vervolgens met de vraag of wij in staat 
waren om deze Azure omgeving onderdeel te maken van het private netwerk. En daarbij een 
goede redundantie te kunnen garanderen. Er is samengewerkt met Pocos’ partner Eurofiber die 
hiervoor een oplossing biedt met DCspine. Zo zijn we in staat om Azure beschikbaar te maken 
binnen de IP-VPN met volledige latency-garantie.”

Volgens Jordi biedt deze oplossing ook voor heel veel andere klanten mogelijkheden:  
“Denk aan scholen. Die maken veel gebruik van de public cloud van Azure, AWS of Google en 
ook daar zijn zaken als beveiliging, controle en beschikbaarheid essentieel. Zodat intern verkeer 
ook echt intern blijft.”

Jelle de Bruijn
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Zakelijk

Bij binnenkomst in de Delftse Poort, naast het 
Rotterdamse centraal station, valt meteen de 
metershoge roltrap op die de hal verbindt met 
de eerste etage van de 151 meter hoge toren. 
Symbolischer kan bijna niet, als je kijkt naar de 
groei die telecomaanbieder Youfone, en sinds 
ruim een jaar ook Youfone Zakelijk, doormaakt. 

“We deden voorheen wel wat in de kleinzake-
lijke markt via online kanalen. Toen ik zag dat 
YES en Telfort verdwenen, zag ik kansen in de 
mkb-markt”, vertelt CEO Valentijn Rensing. “Ik 
zag een groot segment van zakelijke klanten 
met 5 tot 100 aansluitingen dat hierdoor niet 
meer bediend werd. Vervolgens kwam Wouter 
op het juiste moment binnen bij Youfone. We 
kochten in de zomer van 2020 50 procent 
aandeel in zakelijke telecomdienstverlener Datri 
waar Wouter directeur was. Mede door het 
succes hebben we dit belang recent vergroot 
naar 75 procent.”

Propositie
Nieuwe kansen zien en grijpen. Snel schakelen 
en slimme keuzes maken. Het is typerend voor 
de way of working bij Youfone. Ook 14 jaar 
geleden, toen Youfone startte als consumer-
brand. Valentijn: “We zagen dat er in Nederland 
geen sim only propositie was. In België was er 
al wel een soortgelijk concept en dat hebben 
we destijds in Nederland geïntroduceerd. 
Samen met een partij als Simpel hebben we 
ervoor gezorgd dat sim only een volwassen 
onderdeel is geworden in de Nederlandse 
telecommarkt.”

Geen tussenkanalen
Youfone doet dit met een klein en dedicated 

team van mensen. “Daardoor kunnen wij ook 
echt het verschil maken. We houden onze 
prijzen laag, zonder in te leveren op kwaliteit. 
Dit is bij ons mogelijk doordat we onze IT 
slim op orde hebben, we als organisatie lean 
en mean georganiseerd zijn en zeer efficiënt 
werken. Alle platformen waarmee we werken 
zijn in eigen beheer en mede daardoor kunnen 
we onze diensten tegen aantrekkelijke prijzen 
en voorwaarden aanbieden. Youfone zit altijd 
in de top 4 van beste mobiele providers, 
jaarlijks getest door de Consumentenbond. 
Ook hierin voldoet Youfone aan verwach-
tingen. Daarbij werken we met zo min mogelijk 
tussenkanalen, om zo direct de eindklanten 
te kunnen bedienen. Sinds kort doen we dit 
ook op de Belgische markt. Ook daar hebben 
we een koppeling tussen Proximus en onze 
eigen systemen gebouwd. Dat is nu al heel 
succesvol, zeker als ik kijk hoe snel dat is 
gegaan in vergelijking met Nederland”, vertelt 
Valentijn.

Lokale en regionale partners
In tegenstelling tot de consumentenmarkt werkt 
Youfone Zakelijk vanaf het begin samen met 
lokale en regionale partners. Er wordt dus niet 
gevist in dezelfde vijver als de grote providers, 
maar de focus ligt juist op de kleinere ICT en 
lokale telecompartners. “Wij willen graag dat 
deze partijen ons merk Youfone verkopen bij 
hun klanten. En deze partners kunnen hun 
klanten goed bedienen met onze propositie, 
hebben hiermee de beschikking over het beste 
Premium KPN-netwerk en een eenvoudige 
beheeromgeving waar ze de zakelijke eindklant 
volledig mee kunnen bedienen. Wouter is 
anderhalf jaar geleden gestart met de zakelijke 

markt. Dat is erg succesvol: we zijn in anderhalf 
jaar tijd flink gegroeid, zowel in aansluitingen 
als in aantal partners dat zich bij ons heeft 
aangesloten.”

Eigen regie en beheer
Youfone Zakelijk richt zich nadrukkelijk op de 
lokale en regionale telecom en IT- dienstver-
leners, en dus niet op de Top-30 busines-
spartners, zo stelt directeur Youfone Zakelijk, 
Wouter Borst. “Youfone heeft zichzelf echt 
bewezen in de consumentenmarkt. Daardoor 
is er een stabiele basis, waardoor we sneller 
kunnen ontwikkelen. Toen ik hier startte, ben 
ik begonnen met een marktonderzoek waarbij 
we 20 partners hebben gevraagd wat voor hen 
echt belangrijk is in een partnership. De ‘You’ 
van Youfone staat immers ook voor luisteren 
naar je klanten. Daar kwam uit dat partners zelf 
de regie willen hebben over de eindklant, zelf 
willen factureren en zelf zoveel mogelijk willen 
kunnen beheren, zonder tussenkomst van 
de provider. We hebben daarom een beheer-
platform ontwikkeld, waarbij businesspartners 
zelf klanten kunnen aanmaken, nummers in 
kunnen leggen en alle operationele hande-
lingen uit kunnen voeren. Daarbij hebben we 
gelet op snelheid van handelen en gemak. 
We hebben als stelregel, dat 80 procent van 
alle operationele zaken binnen één minuut 
afgehandeld moet zijn. We hebben vorige 
week een onderzoek uitgestuurd naar onze 
businesspartners en zij ranken onze portal met 
een dikke 9.” 

Vertrouwen
Uit het marktonderzoek kwamen meer interes-
sante zaken naar voren. Zo gaven partners 

Niet alleen Youfone gaat met bijna 500.000 klanten als een speer op de consumentenmarkt, 
ook de zakelijke klant wordt op zijn wenken bediend. Met de start van een partnerkanaal voor 
de zakelijke eindklant in 2021 staat de teller inmiddels op 150 partners voor Youfone Zakelijk. 
De ambitie is om die cijfers de komende anderhalf jaar te verdubbelen. Hoe ze dat gaan doen, 
vragen we aan Valentijn Rensing, CEO en founder van Youfone en Wouter Borst, directeur 
Youfone Zakelijk.

Youfone Zakelijk geeft 
businesspartners klantregie
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onder andere aan geen omzetgarantie te willen. Wouter legt uit: “Dat 
hebben we dus ook niet. We werken echt samen op basis van een 
win-win. Daarbij maken we het heel gemakkelijk voor ze. Om partners bij 
vragen snel te kunnen helpen, hebben we een aantal Customer Succes 
managers aangenomen die je als partner direct aan de lijn krijgt. Zij beant-
woorden alle binnenkomende vragen zodat je niet van het kastje naar 
de muur wordt gestuurd. Wij geloven niet in ticketsystemen en mailen bij 
vragen, maar in telefonisch contact met korte lijnen. De businesspartner 
hoeft zo alleen maar bezig te zijn met zijn klanten.” 

Alle businesspartners hebben twee vaste contactpersonen, een 
dedicated partnermanager en een Customer Succes manager voor alle 
operationele zaken. “Ze krijgen een organisatie die weet wat een partner 
nodig heeft. Wij werken altijd op een snelle en persoonlijke manier.” 
Concreet betekent dat partnermanagers niet standaard iedere week 
langskomen om bijvoorbeeld de funnel door te nemen. “Daar geloven 
we niet in. Bij ons staat een partnermanager klaar als er commerciële 
ondersteuning nodig is. Wij proberen altijd binnen een dag een commer-
cieel voorstel uit te brengen. Doordat er korte lijntjes zijn die maar over 2 
schijven lopen, kunnen we snel schakelen richting onze partners”, aldus 
Wouter. 

Roadmap
Youfone Zakelijk volgt in de roadmap de strategie van Youfone richting 
consument. “We zijn gestart in de mobiele sim only markt en vervolgens 
zoeken we de verbreding door het introduceren van nieuwe diensten. 
Zo zijn we net gestart met een Vast-op-Mobiel oplossing en een Mobile 
Device Managementdienst voor het beheren en beveiligen van smartp-
hones. Ook kijken we naar een volwaardige hosted telefoniedienst. Als 
dat draait nemen we de volgende stap en kijken we naar connected 
devices, dus m2m en IOT-dienstverlening. Maar dat staat pas op de 
roadmap voor 2023.

Uitbreiding portfolio
Zoals gezegd zijn de ambities groot. “We willen binnen drie jaar binnen 
de zakelijke markt ten minste 100.000 mobiele simkaarten managen 
en servicen en daarnaast het portfolio flink uitbreiden. Wij hebben 300 
partners nodig om een landelijk dekkend netwerk neer te zetten. Dan geef 
je elkaar de ruimte, zonder dat je in elkaars vaarwater zit.”

Valentijn vult aan: “We hebben tot nu toe 150 partners aan boord. We 
zijn nu één jaar actief en zijn erg blij met hoe alles gaat. Het gaat boven 
verwachting.” Hij kijkt ook alweer verder vooruit: “Op consumentenvlak 
sluiten we niet uit, dat we iets met energie gaan doen. Dat is natuurlijk 
ook een markt waar veel gaande is. Wij kunnen in de combi met telecom 
een sterke rol vervullen. Ik kan er nog niet veel over zeggen, maar we 
zijn ermee bezig. Ik wil zelf leverancier zijn en geen wederverkoper, maar 
natuurlijk wel in een stabielere energiemarkt. Je zou energie ook kunnen 
doorvertalen naar het partnerkanaal en je partners helpen om zowel 
telecom als energiecontracten te combineren en te beheren wat voor de 
zakelijke eindklant weer interessante voordelen op kan leveren. Wij zien 
daar veel mogelijkheden.”

Valentijn Rensing, CEO, founder en 
aandeelhouder van Youfone 
en Wouter Borst,directeur 
Youfone Zakelijk

“In tegenstelling tot de 
consumentenmarkt werkt Youfone 
Zakelijk vanaf het begin samen met 
lokale en regionale partners”



  TBM • JULI 2022   21



22   TBM • JULI 2022

Redactie UCaaS

Het mijn X2com-platform bestaat al langer 
en maakt onderdeel uit van een hele 
propositie. In 2021 is het platform helemaal 
vernieuwd. Hoe is dit tot stand gekomen?
“In 2010 zijn we een eigen VoIP-platform 
gestart en leverden daarnaast onder meer inter-
netverbindingen van KPN”, begint Joost zijn 
verhaal. “We hebben destijds een portal laten 
bouwen voor onze partners. Hiermee konden 
ze hun VoIP- doorschakeling, instellingen en 
dergelijke eenvoudig zelf regelen. Dat platform 
hebben we in de loop der tijd uitgebreid met 
onder andere facturatie en het bestellen van 
diensten. In 2018 wilden we een compleet 
nieuwe klantbeleving gaan neerzetten, daar 
hoorde een nieuwe omgeving bij voor zowel 
partners als klanten. Dat hield in dat we nog 
meer diensten eenvoudig konden toevoegen en 
dat het beheren en bestellen van de diensten 
nog makkelijker konden maken. Vorig jaar 

hebben we de oude klantenportal uit gefaseerd 
en alles omgezet naar de nieuwe portal. Alle 
oude en nieuwe functionaliteiten zijn zo samen-
gekomen op één nieuw platform. We hebben 
hierin allerlei extraatjes ingebouwd om het voor 
de klant, maar vooral ook voor de partner, zo 
makkelijk mogelijk te maken. Wat ons platform 
echt uniek maakt is dat het bestellen en maken 
van offertes voor de klant rond internetaanslui-
tingen zo compleet en zo eenvoudig mogelijk 
is. We hebben niet alleen het KPN-portfolio 
beschikbaar via ons platform, maar ook Ziggo, 
Tele2, Delta Fiber, Eurofiber en lokale initia-
tieven. Van alle glasvezelleveranciers zit het 
volledige bestelproces in ons platform. We 
hebben een postcodechecker, waar je op basis 
van een postcode de beschikbaarheid kunt 
controleren. Je kunt zelfs zoeken op klantnaam 
of KVK-inschrijving. Een partner kan dus op 
één plek alles aanvragen en inzien.”

Er wordt in Nederland keihard gewerkt 
aan het uitrollen van glasvezel bedrijven-
terreinen. Hoe spelen jullie daarop in?
“We streven ernaar om in heel Nederland 
glasvezel te kunnen leveren. Het is niet 
overal mogelijk om een koppeling te maken, 
maar we proberen wel met alle beschikbare 
netwerken zoveel mogelijk klanten van 
glasvezel te voorzien. Als er op een bepaalde 
locatie geen glasvezel of andere verbinding 
mogelijk is, bieden we nu ook de mogelijkheid 
om straalverbindingen te leveren. Een 
aantal leveranciers, zoals Tele2, biedt ook 
straalverbindingen aan. Deze willen we ook 
beschikbaar hebben in onze postcodechecker, 
zodat onze partners echt een compleet 
overzicht hebben van de mogelijkheden. 
Feitelijk kunnen we op elk adres in Nederland 
internet leveren.”

 

X2com biedt partners sinds kort een uniek platform dat hen veel werk uit handen neemt.  
Van postcodecheck tot levering is het hele proces geautomatiseerd en eenvoudig te doorlopen, 
wat partners en klanten veel tijd en geld bespaart. We vragen Joost van der Ven, Productmanager 
bij X2com, wat het nieuwe platform zo bijzonder maakt.

X2com maakt missie ‘power 
to our partners’ waar met 
uniek platform
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En kun je dan ook gelijk bij X2com 
bestellen?
Joost van der Ven lacht: “Ja, je kunt het offerte-
proces direct starten. Je hoeft dan nog niet alle 
klantgegevens te hebben. Als de klant enkel 
wil weten wat twee telefoonnummers, een 
glasvezelverbinding en een mobiel abonnement 
gaat kosten, dan kunnen we dat direct offreren. 
Geeft de klant digitaal akkoord, dan gaat de 
bestelling lopen en wordt de ontbrekende 
informatie automatisch gevraagd. De informatie 
die echt nodig is voor de aanvraag kan dus 
achteraf worden aangevuld om de bestelling 
compleet te maken.”

Zijn er nog meer bijzondere mogelijkheden 
via jullie platform beschikbaar?
“Het bestellen van al onze diensten, X2voip, 
X2desk, X2nexxt, X2connect, X2mobile en 
X2tv, is allemaal mogelijk via ons platform. Ook 
de X2connect simkaarten voor 4G internet-
verbindingen en de 4G back-up simkaarten 
kunnen allemaal via ons platform besteld 
worden. Los of in combinatie met andere 
diensten. Ook diensten aan- en uitzetten en 
de volledige facturatie kan via het platform. 
Ons platform is echt zo compleet mogelijk en 
volledig afgestemd op het type partner. Afhan-
kelijk van de samenwerking zijn verschillende 
opties mogelijk, we gaan daarbij veel verder 
dan andere aanbieders. Het houdt niet op bij 
een eenvoudige rapportage over dataverbruik.”

Heel uitzonderlijk dat jullie dit allemaal 
hebben samengebracht op een eigen 
platform. Hebben jullie bij het 
ont   wikkelen ook aandacht besteed aan 
het beschermen van jullie klanten? 
“We maken gebruik van de laatste security 
eisen in ons platform, zoals bijvoorbeeld 2 
factor authentication. Voor VoIP zitten er 
bijvoorbeeld ook allerlei beveiligingsfeatures 
in, zoals een IP-blokkade. Je kunt dan enkel 
vanaf een beperkt aantal IP-adressen je 
telefoonnummer gebruiken. We doen dit om 
te voorkomen dat wanneer je gehackt wordt, 
iemand vanaf de andere kant van de wereld 
je telefoonnummer kan gebruiken. Maar 
we werken ook met limieten. Een klant die 
ongeveer 50 euro per maand verbruikt, geven 
we een limiet van 75 of 100 euro, zodat bij 
een hack of misbruik de kosten niet extreem 
oplopen. We willen hiermee onze klanten 
beschermen tegen hoge schade bij cyber-
criminaliteit. Dit laatste geldt overigens niet 
alleen voor X2voip, maar ook bij X2mobile.” 

X2com heeft een focus op het ontzorgen 
van de partners. Wat kunnen ze in de 
toekomst van jullie verwachten?
“We praten graag met onze partners en 
zorgen dat we daarbij goed luisteren naar hun 
behoeftes. In de kennisbank kunnen onze 
partners zelfs hun bestelling opgeven voor ‘friet 
op vrijdag’. Ze komen vervolgens hun vette hap 
hier opeten en zo maken ze kennis met ons 
bedrijf, horen we wat voor hen belangrijk is en 
bouwen we een band op. Je krijgt toch een 
heel ander gesprek dan wanneer je tegenover 
elkaar aan tafel zit in een vergadering. Zodra 
er iets speelt of gaat spelen, horen we dit 
en kunnen wij kijken hoe we onze partners 
kunnen helpen. Zo is KPN druk bezig met het 
programma ‘Glas aan Koper uit’. Hier praten 
we met onze partners over en wij anticiperen 
hierop door onze partners binnenkort een 
tool te bieden waarbij ze een overzicht krijgen 
van hun klanten die ze met één druk op de 
knop kunnen benaderen met een aanbod om 
over te gaan op glasvezel. We proberen dit 
proces zoveel mogelijk te automatiseren, zodat 
onze partner daar zo min mogelijk werk aan 
heeft. Zodra dit beschikbaar is, gaan we ons 
focussen op ACS-servers om de hardware die 
bij de klant op locatie staat geautomatiseerd 
te configureren en dit ook allemaal mogelijk te 
maken vanuit ons platform. Hier kunnen ze dan 
in real-time zien wat bijvoorbeeld het verbruik is 
en hoe stabiel de verbinding is. De whole sale-
klanten vergeten we ook niet! We zijn continu 
bezig met nieuwe software, waarmee ze een 
koppeling kunnen maken om zo hun processen 
te vereenvoudigen. Automatisering is alleen 
gemaakt, zodat je meer tijd hebt om met de 
klant te praten. De mens staat bij X2com op 
nummer één.”

 Joost van de Ven, Productmanager bij X2com

“Automatisering is 
vooral gemaakt, zodat 
je meer tijd hebt om 
met de klant te praten”
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Barbara de Koning is als Client Manager 
Banking en Insurance al acht jaar binnen Axians 
actief in deze niche, waar de system integrator 
met twintig jaar ervaring als marktleider 
opereert. “Dan heb je het heel specifiek over de 
dealingrooms voor banken. We hebben bijna 
alle grote nationale en internationale banken als 
klant. Daarnaast doen we zaken met pensioen-
fondsen, high-frequency traders, financiële 
overheden en energy traders. Ook dankzij onze 
intensieve  samenwerking met NICE Systems, 
een gekend en innovatief A-merk die deze 
oplossing wereldwijd aanbieden.”

Geen niche meer
Voice recording is volgens Barbara altijd een 
niche oplossing geweest waar een functionele 
uitvraag voor moest zijn. “Wet- en regel-
geving verplicht banken om inzicht te geven 
in de totstandkoming van deals. Naast deze 
zogeheten compliancy kwam er vanuit de 
markt steeds meer behoefte om klantvragen 
vast te leggen en te analyseren.”

“De oplossing wordt voor elke klant op een 
andere manier geïmplementeerd”, vervolgt ze
 “Je moet dan ook de omgeving en de 
complexiteit snappen. Dus niet alleen de 
technologie, maar ook de werkprocessen en 
de wettelijke en functionele eisen binnen een 
organisatie. Als system integrator voegen we 
daarmee waarde toe aan de NICE Systems 
technologie.”
Willem Meijer, Business Unit Manager  Axians, 
vult aan: “We hebben daarbij ook de focus 
op de diverse  marktsegmenten. Daarbinnen 
werken teams op specifieke klantgroepen 
met een vergelijkbare problematiek, dan merk 
je dat je kennis daarin groeit en je als system 
integrator van toegevoegde waarde bent.”

Snelle verandering
Op dit moment staat de markt voor een 
omslag, signaleert ook Gijs Borsboom, Sales 
Director Noord- en Zuid-Europa bij NICE 
Systems. “ Customer experience rond de 
dienstverlening van een organisatie wordt 

steeds meer een onderscheidend vermogen. 
Zeker in de segmenten waar wij actief in zijn. 
Steeds meer bedrijven gebruiken dan ook onze 
technologie om de klantervaring te verbeteren 
en tegelijkertijd biedt dat de mogelijkheid de 
interne efficiency te verbeteren en het werk 
prettiger te maken. Zoals door het automati-
seren van processen die vaak terugkomen.” 
“ NICE SYSTEMS heeft vorig jaar NTRX 
uitgebracht, een omnichannel en cloud-ready 
oplossing die over de verschillende platformen 
heen gelegd kan worden. Dit product 
kan eigenlijk alles, mobiel, video en chat, 
vastleggen.  Alle communicaties die daarover 
loopt moet je goed kunnen registreren en terug 
vindbaar maken.”

Verbreding
En dat betekent een heel nieuwe markt, vult 
Barbara aan: “Corona heeft gezorgd voor 
versnelling van hybride werken, dus het is nog  
belangrijker geworden dat er een goed systeem 
beschikbaar is dat alles vastlegt. Daardoor krijg 

 

Voice recording was lange tijd voorbehouden aan met name de financiële wereld, waar wetgeving dit noodzakelijk 
maakte. Maar sinds kort wordt het vastleggen van allerlei soorten communicatie voor steeds meer organisaties 
interessant én technisch mogelijk. Reden voor communicatiespecialist Axians om de band met de leverancier van 
deze diensten, NICE Systems, verder aan te halen, om zo optimaal in te kunnen spelen op deze groeimarkt.

Axians verbreedt mogelijkheden 
voice recording door intensievere 
samenwerking met NICE Systems
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Axians

je betere klantinformatie en kun je je dienst-
verlening verbeteren door analyses. Bijvoor-
beeld doordat je trends herkent. ” 
Gijs voegt daaraan toe: “Het analyseren van 
gesprekken rond transacties is heel belangrijk 
voor dienstverleners in welke sector dan ook. 
Dat biedt hele belangrijke informatie aan de 
organisatie. Dan kun je bijvoorbeeld zien hoe 
je naar de verschillende gebruikersgroepen 
presteert over de  kanalen. En dan een 
100 procent analyse en niet steekproefsgewijs. 
Dat geeft je ook waardevolle input om te 
forecasten bijvoorbeeld.”

Daarbij is  het dus belangrijk dat de oplossing 
geïntegreerd kan worden over verschillende 
platformen, stelt Barbara vast.  “Neem een 
bedrijf met én een dealing room én een 
Microsoft Teams omgeving voor zijn thuis-
werkers en nog eens een PABX waar nog een 
contactcenter of receptie op zit. Het is heel 
belangrijk dat je de gesprekken over al die 
platformen centraal kunt vastleggen, op basis 
van de juiste keuzes; wat vastgelegd moet 
worden, voor hoelang en wie waar verant-
woordelijk voor is.“

Enterprise Business Partner
Recent is Axians benoemd tot Enterprise 
Business Partner van NICE Systems. Barbara:” 
Het partnership met NICE Systems is voor 
ons belangrijk omdat we als A-merk system 
integrator ook willen werken met A-merk 
vendoren. We leveren bedrijfskritische commu-
nicatie, dus ook de support van onze vendoren 
moet daarmee kunnen schakelen. Ook daarin 
is NICE SYSTEMS een hele goede partner.”
Gijs vult aan: ”In zo’n partnership moet je 
elkaar heel goed begrijpen. Het is ook redelijk 
complex en Axians, en daarvoor Koning & 
Hartman, hebben die expertise door de jaren 
opgebouwd. Ze kennen de technologie én 
de klanten. Daarin zijn ze uniek. Als enige in 

Nederland is Axians nu dan ook gecertificeerd 
op het allerhoogste niveau en dus ook op 
de meest nieuwe technologieën die NICE 
SYSTEMS naar de markt brengt. Ik ben er erg 
trots op dat we zo’n partner hebben en ik ben 
blij dat dat wederzijds is. Het vraagt van beide 
kanten Champions League toewijding.”
Willem: “We werken al heel lang met NICE 
Systems samen. De verbreding van de markt 
biedt veel kansen. Ons team van engineers 
was al specifiek getraind op de dealing room 
voice recording oplossing NICE NTR en het 
afgelopen jaar zijn ze ook getraind op het 
nieuwe portfolio . Daarbij profiteren onze 
klanten van het feit dat we nóg nauwer met 
NICE Systems samenwerken, sneller toegang 
hebben tot specifieke kennis en meer invloed 
hebben op de ontwikkelagenda van NICE 
Systems.”

Nieuwe kansen
Barbara en Willem verwachten met deze stap 
de installed base in banking en insurance dit 
jaar fors te vergroten. En vervolgens voice 
recording nieuwe stijl vanuit een niche naar 
meerdere platformen uit te bouwen. Daarbij 
biedt het brede palet aan bedrijven onder de 
Vinci vlag, waar Axians onder valt, in binnen-  
én buitenland volop mogelijkheden.
Willem tot slot: “We zijn nummer 1 in banken en 
daar zitten verzekeraars en pensioenfondsen 
dicht tegenaan. Als je generiek naar compliancy 
kijkt , wat vooral speelde in de financiële en 
medische sector en bij callcenters, dan gaat 
dat naar meerdere sectoren overwaaien. 
Steeds meer gaat remote en dus wil je steeds 
vaker aan kunnen tonen wat er gezegd is en 
daar verslag van hebben. Voor nu willen we 
met name de presence in de financiële sector 
verbreden én vervolgens onze kennis en 
technologie doorvertalen naar andere sectoren 
waar voice recording van toegevoegde  
waarde kan zijn.”

Gijs Borsboom

Barbara de Koning

Willem Meijer

Over NICE Systems
Deze beursgenoteerde leverancier van communicatietechnologie software is gestart in 1986 
en is met 8.000 medewerkers actief in 150 landen met een omzet van rond de 2 miljard dollar. 
NICE SYSTEMS  werkt voor 85 procent van de Fortune 100 bedrijven. Het opereert vanuit 
drie pijlers, public safety (bijvoorbeeld 911 centrales in de VS) , financial crime (fraude detectie, 
witwaspraktijken) en customer engagement. 
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Je kwam twee jaar geleden voor velen 
vanuit het niets onze industrie binnen,  
kun je iets over jezelf vertellen, achter-
grond ed.?
Blijkbaar heb ik dan altijd goed verstopt 
gezeten! Ik ben namelijk al sinds 1990 actief 
in de IT met Protagonist en heb in die periode 
onder andere de consolidatieslag meegemaakt 
in de webhosting. De verbeteringen in techniek 
maakte dat je met hoogwaardige apparatuur 
efficiënt steeds meer klanten kon bedienen, 
daar waren dan alleen wel grote investeringen 
voor nodig. Om dat te kunnen betalen zijn een 
aantal partijen actief op overnamepad gegaan.
In die periode heb ik ervoor gekozen om daar 
niet in mee te gaan en mij juist meer te gaan 
richten op Telecom met een nieuw bedrijf 
genaamd Digihero. We zijn daar begonnen 
met het aanbieden van VOIP diensten aan 

MKB-Nederland en inmiddels is dat uitgebreid 
met Internet en Clouddiensten.
Dat laat ook precies zien waar mijn hart sneller 
van gaat kloppen; andere ondernemers in staat 
stellen door middel van slimme techniek hun 
bedrijf uit te oefenen in een breder team van 
andere ondernemende mensen. Zo draag ik  
bij aan puur ondernemerschap en daar wordt
iedereen uiteindelijk beter van. En net zo 
belangrijk: een ondernemer wordt daar ook  
blij van!
 
Ik ben de tel kwijt, maar volgens mij heb 
je afgelopen anderhalf jaar als Techone 
25 bedrijven overgenomen, wat is de 
strategie erachter?
Een bedrijf is voor mij nooit een getal, dus dat 
getal zegt me niks. Dit zou ook geen recht doen 
aan ieder van die bedrijven die allemaal met 

passie zijn opgebouwd door de pioniers. Iedere 
bedrijf dat we mochten overnemen was op 
z’n eigen manier uniek en maakte het geheel 
sterker. Maar ter verduidelijking: we zijn actief in 
een viertal focusgebieden; IT, Telecom, Hosting 
en Beveiliging. Deze vormen aparte bedrijven 
binnen Techone. Binnen deze focusgebieden
zoeken we naar overnames van specifieke
ondernemingen die het geheel kunnen 
versterken. Elke overname past binnen het plan 
van één van die focusgebieden en voegt daar 
iets concreets aan toe. De strategie per focus-
gebied is natuurlijk wel wat verschillend.
Overkoepelend werken we toe naar een breder 
productenaanbod met bijbehorende expertise. 
Waar het kan en logisch is proberen we 
diensten – zoals VOIP en Internet – binnen de 
groep te hebben om op die manier de meest 
stabiele en kostenefficiënte oplossing te kunnen 

 
Techone na 25 overnames 
in twee jaar grote speler 
in IT-land
Techone neemt de laatste anderhalf jaar in rap tempo bedrijven over. TBM en 
haar lezers zijn uiteraard zeer benieuwd naar het bedrijf en de persoon hierachter. 
Reden voor een gesprek met Coert Coomans (45), CEO van Techone. 
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bieden. Uiteindelijk met als doel dat we de juiste 
oplossing en expertise beschikbaar hebben.
 
Welk soort bedrijven wilde je met 
name overnemen en kunnen we meer 
overnames verwachten?
We zoeken naar bedrijven die ook actief zijn 
in het MKB-segment, met een sterke naam 
in hun regio en die qua expertise een bijdrage 
kunnen leveren aan de andere bedrijven in de 
groep. Belangrijk is dat we als filosofie hebben 
wat we zoeken naar een win-win voor alle 
betrokkenen, zoals klanten en personeel. De 
strategie om sterke bedrijven verder aan elkaar 
te verbinden willen we voortzetten. We zien 
heel duidelijk een ‘samen zijn we beter’ effect 
en dat is heel waardevol. Het zou onlogisch 
zijn hier te stoppen. Dus mocht iemand dit 
lezen en denken: ik heb een mooi bedrijf dat 
iets toevoegt en ik wil me graag aansluiten bij 
een ondernemende club. Neem contact met 
ons op.

Waarin onderscheiden jullie je van andere 
partijen die op het overnamepad zijn?
Ik kan me nog goed herinneren dat ik zelf een 
externe partner zocht voor mijn bedrijf. Dat is 
een spannend proces. Ik heb mijn partner toen 
geselecteerd omdat ze duidelijk waren, hun 
afspraken nakwamen en wilde doorpakken. 
Zo wil ik graag zakendoen. Ik denk dat we ons 
daarin onderscheiden. Ons diepe respect voor 
ondernemers en ondernemerschap maakt 
dat we nooit denken dat we de wijsheid in 
pacht hebben, maar altijd luisteren naar ‘de 
andere kant’. Dit is maatwerk pur sang. Er zijn 
veel wegen die naar Rome leiden, maar het is 
belangrijk om in een overnametraject op een 
prettige manier op dezelfde weg te zitten en te 
zorgen dat iedereen met een fijn en blij gevoel 
voor de notaris verschijnt!
 
Welke overname is je tot nu toe het meest 
bijgebleven?
Iedere overname is een bijzonder verhaal. 
Vaak de afsluiting van een lange reis die een 
eigenaar met het bedrijf gemaakt heeft. Iedere 

keer dat iemand dat met mij wil doorlopen is mij 
dierbaar. Het zijn natuurlijk intensieve trajecten 
en er komen weleens bijzondere dingen voorbij.
 
Wat is je visie op het kanaal en hoe zal 
die zich volgens jou de komende jaren 
ontwikkelen?
Het IT landschap wordt steeds breder en 
ik denk dat er behoefte zal zijn aan partijen 
zoals wij die klanten daar in kunnen bij staan, 
niet met één specifieke oplossing, maar met 
een totaaloplossing. En met veel en brede 
expertise, zodat het proces bij de eindklant 
goed en efficiënt verloopt. Dan kan de eindklant 
ook bezig zijn met waar hij goed in is: beter 
ondernemen!

Over Techone
Techone, dienstverlener op het gebied 
van cloud- en telecommunicatie voor 
het midden- en kleinbedrijf bereikte met 
de overname van ict-bedrijf Access4IT 
uit Duiven de mijlpaal van vijfentwintig 
acquisities sinds het medio 2020 is 
gestart met het doen van overnames.

Techone, gesteund door investeerder 
Nedvest, versterkt de groep met 
als doel om de komende jaren te 
kunnen uitgroeien tot een leidende IT 
onderneming.
De volgende bedrijven maken inmiddels 
deel uit van TEchone: Protagonist, 
digihero, RoSecure, Domeinwinkel, 
Hosted.nl, Mijnserver, ICTInsight, 
12Connect, Infopact, Scaldis, 
MyH2Oservers, Lancom, Qweb, CompX, 
De Krachtcentrale, YourTelecom, ITSD, 
MCData, SC, AAB, Lagarde Groep, QNP, 
Fit4Telecom, Helden van.nu en Acces4IT.

Techone
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Bij everphone huren organisaties voor hun 
medewerkers mobiele telefoons en tablets 
tegen een vast bedrag per maand. Huren 
heeft grote voordelen ten opzichte van kopen 
of leasen. Steeds meer CFO’s kiezen dan ook 
voor deze optie. Bij leasing loop je aan tegen 
verborgen kosten, waarbij extra maanden 
worden gecalculeerd of je na inlevering van 
toestellen moet bijbetalen als de staat van de 
toestellen onder een bepaald niveau is. Daarbij 
lease je meestal in blokken van 50, 100 of 200 
toestellen, waarbij het kan gebeuren dat een 
deel van de apparaten in dat blok niet wordt 
gebruikt. Bij huren betaal je per toestel voor de 
periode dat je huurt, dat is tenminste duidelijk. 
Daarbij worden de apparaten altijd zonder extra 
kosten teruggenomen. Bovendien is everphone 
flexibel en de vloot van toestellen groeit en 
krimpt probleemloos mee met de actuele 
behoefte van de klant. 

Daarbij kun je bij leasing voor onverwachte 
financiële verrassingen komen te staan, bijvoor-
beeld in het geval van schade, bij afkoop, bij de 
betaling van extra diensten als gecertificeerde 
gegevensverwijdering of apparaatverzekering. 
Bij huren betaal je één bedrag per toestel en 
dat enkel voor de periode dat je huurt. En voor 
wie dan nog niet helemaal overtuigd is, bij 
leasing kom je in het geval van reparaties nog 
eens voor extra kosten, moet je het zonder 
toestel doen en zelf de reparatie regelen. Niet 
als je huurt bij everphone, zij halen het defecte 
toestel op en geven direct een ander gloed-

nieuw toestel. Bij everphone dus geen geen 
verassingen door onverwachte kosten achteraf 
.Met dit concept heb je geen hoge eenmalige 
uitgaven (capex naar opex) en ben je maximaal 
flexibel als organisatie. Daarbij is het concept 
internationaal schaalbaar.

Duurzaamheid in het DNA
Zoals we in de intro al aangaven, staat 
duurzaamheid centraal in het DNA van 
everphone. Zo streeft everphone ernaar dat 
de gebruiker maar 1 toestel heeft voor zowel 
zakelijk als prive gebruik. Daarnaast bieden 
zij de mogelijkheid dat, dat de medewerker 
zelf zijn eigen toestel mag overnemen met 12 

Gebruiken in plaats van bezitten, 
duurzaam en financieel slim
In de vorige editie van TBM hebben we uitgebreid ingezoomd op de new-kid-on-
the-block Everphone. Deze van origine Duitse scale-up levert sinds dit voorjaar 
ook in Nederland smartphones en tablets as a service en neemt deze aan het 
einde van de lifecycle weer terug. Deze toestellen worden opgeknapt, refurbished 
en weer teruggezet in de markt. Een duurzaam concept wat haar klanten de kans 
biedt deel uit te maken van de circulaire economie. Daarbij is everphone sinds kort 
een Planetly by Onetrust certified carbon neutral company. Maar los daarvan biedt 
het huren van smartphones ook financieel grote voordelen. Op beide aspecten 
gaan we in dit artikel dieper in.
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maanden garantie, na afloop contract. Zo wordt 
de levensduur van een toestel verlengd en kan 
het toestel mogelijk worden overgedragen aan 
een familielid. Everphone biedt organisaties 
een service solution inclusief toestel per maand 
voor een flexibele looptijd, daarbij blijven de 
toestellen bezit van everphone. Aan het einde 
van de lifecycle nemen zij de toestellen weer 
terug, worden de toestellen opgeknapt en weer 
teruggezet in de volgende markt. Een keer en 
soms ook voor een derde lifecycle. Als green 
company is everphone CO2 neutraal, bedrijven 
die met hen samenwerken worden deel van de 
circulaire economie. Zo ondersteunt everphone 
bedrijven met het invullen van hun corporate 
sustainability.

EY kiest voor everphone
Een van de klanten die de voordelen van 
huren én van everphone onderkent, is EY 
Nederland, koploper op het gebied van 
corporate sustainability. Dit voorjaar stapte de 
hele organisatie over op gehuurde smartphones 
voor haar medewerkers. Voor EY speelde naast 
financiële voordelen het duurzaamheids aspect 
een doorslaggevende rol. Hiermee wordt de 
gebruiksduur van toestellen met twee tot drie 
levenscyclussen verlengd. 

Ook bij deze klant worden toestellen die het 
einde van de levenscyclus hebben bereikt, 
gewist, opgeknapt en hergebruikt. Mocht een 
toestel onherstelbaar beschadigd raken, dan 
recyclet everphone deze zo veel als technisch 
mogelijk is en op de juiste manier waardoor 
kostbare materialen aardmetalen niet verloren 
gaan.
Everphone gaat overigens bij diverse klanten, 
waaronder EY, nog een stapje verder met de 
optie van afvalcompensatie. In samenwerking 
met Closingtheloop wordt elke gehuurde 
telefoon gecompenseerd door een afgedankte 
telefoon in Afrika in te zamelen en te recyclen. 
Uit onderzoek blijkt dat 85% van de mensen 
minstens één, en 50% zelfs meer dan drie 
ongebruikte toestellen in de la heeft liggen. 
Om ervoor te zorgen dat medewerkers 
minder smartphones in gebruik hebben, is de 
combinatie van privé en zakelijke smartphone 
mogelijk binnen het everphone concept. 
Hierdoor hebben medewerkers geen tweede 

toestel meer nodig, maar kunnen ze de 
zakelijke smartphone ook privé gebruiken. Door 
de Dual-SIM-functie is het eenvoudig om zowel 
een privé- als een zakelijke simkaart (of eSIM) in 
hetzelfde toestel te gebruiken.

Doelgroepen
Everphone is nog maar net gestart in 
Nederland, maar zit al vol met plannen, vertelt 

Wesley Motiram, verantwoordelijk als Senior 
Account Executive voor de Nederlandse markt. 
“We richten ons niet enkel op de zakelijke 
dienstverlening. Tevens zijn de healthcare, 
overheid, educatie en industrie, verticals waar 
wij ons op focussen. Onze huidige klanten zijn 
voornamelijk organisaties met 500+ fte.”

De voordelen van everphone:
• Flexibel (onbeperkt op- en afschalen
• Ontzorging van inkoop, IT en HR (ipv geen zorg over.)
• 1e en 2e level support / Reparatiemanagement (onbeperkt) / Binnen 24 tot 48 uur een 
nieuw vervangend toestel of SWAP poule op locatie zonder aanvullende kosten 
• Geen éénmalige investeringen 
• Altijd een goed werkend toestel
• Volledig Lifecycle Management van de asset 
• Concept-op-maat
• State of the art MDM, AVG proof
• Alles in één oplossing, met een echte singel point of contact en 1 contractuele partner 
• Up-to-date asset management via een eigen portaal
• Bijdrage aan circulaire economie
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Er was een tijd dat we allemaal thuis een 
draadloos toestel hadden voor onze vaste 
telefoonlijn. Al deze toestellen maakten gebruik 
van DECT, een draadloze technologie voor 
spraak. DECT is ook breed toegepast in 
ziekenhuizen, omdat deze technologie ook in 
staat was duizenden toestellen en honderden 
zenders als één netwerk te zien. Sinds ruim 
10 jaar is er ook DECT Cat-iq, een standaard 
waarmee HD-Voice over DECT mogelijk is. 
In de afgelopen 10 jaar heeft DECT nog wel 
succes gekend in ziekenhuizen in Amerika, 
omdat het een bewezen en betrouwbare 
technologie is voor mobiele spraak. Vooral door 
de aansprakelijkheidswetgeving kiest men in 
Amerika in de zorg liever niet voor innovatieve 
oplossingen. In Europa gaat de voorkeur voor 
indoor spraaksystemen al langer naar VoWiFi, 
omdat DECT als ouderwets werd beschouwd. 
DECT wordt nog steeds professioneel 
toegepast, bijvoorbeeld in headsets voor telefo-
nisten. En ook in gesloten draadloze systemen, 
bijvoorbeeld voor de regie tijdens evenementen 

en TV opnames. Het grote voordeel is namelijk 
dat DECT bijna wereldwijd zijn eigen frequentie-
 band heeft. De omvang van de huidige markt 
qua aantallen is nog maar een fractie van wat 
het vroeger was.

Nieuwe standaard
De afgelopen jaren is het DECT Forum (de 
belangenorganisatie van DECT) druk bezig 
geweest om de technologie ook als 5G variant 
geaccepteerd te krijgen. Dat initiatief op basis 
van de bestaande producten en use cases is 
niet succesvol gebleken. Sinds een paar jaar 
is Wirepas, een Finse firma die veel ervaring 
heeft met mesh netwerken, samen met Nordic 
Semiconductors (ook uit Scandinavië) druk 
bezig geweest om DECT-2020 NR te ontwik-
kelen. Dit is door ETSI (die ook de originele 
DECT standaard beheert) eind vorig jaar 
geaccepteerd. 

Wirepas en Nordic Semiconductors zijn beide 
geen lid van het DECT Forum, maar hebben 

met deze standaard DECT wel nieuw leven in 
geblazen. De radio technologie van DECT-2020 
NR is gebaseerd op 5G New Radio (NR). 
Als klap op de vuurpijl is deze nieuwe DECT 
standaard door de Internationale Telecom-
municatie Unie (ITU) ook geaccepteerd als 
officiële 5G standaard. Het DECT forum gaat 
DECT-2020 NR overigens promoten als NR+, 
deze naam zal ik nu ook verder gebruiken. Er 
hoort ook een nieuw logo bij (zie afbeelding).

Wat kan het?
DECT NR+ focust zich op twee diensten uit 
de 5G driehoek, namelijk op massive Machine 
Type Communication (mMTC), oftewel IoT, en 
op Ultra Reliable Low Latency Communication 
(URLLC) (zie de afbeelding.) 

 
DECT lijkt al een tijd op zijn retour. Nu komt ineens vanuit onverwachte hoek 
een nieuwe toepassing die volop kansen biedt voor de toekomst. TBM licht  
als een van de eersten in de wereld een tipje van de sluier.

DECT als 5G volwaardige 
variant voor IoT?
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De grote truc van DECT NR+ is dat je bijna 
zonder netwerkdesign een oplossing neer 
kunt zetten. Je kunt klein beginnen, maar het 
is mogelijk om door te groeien naar systemen 
met duizenden nodes. DECT heeft wereldwijd 
(behalve in China) een eigen frequentie, 
waardoor verstoringen minimaal zijn. De 
vertraging in het systeem is slechts enkele 
milliseconden, terwijl de bandbreedte in de 
smalste uitvoering ruim 2 Mbit/s is. Maximaal is 
dankzij de 5G radiotechnologie zelfs 100 Mbit/s 
te halen. Het theoretisch bereik is 12 km, maar 
er wordt gesproken over 2 km in de buitenlucht 
(line of sight) en enkele honderden meters in 
gebouwen. Door meer nodes in gebruik te 
nemen, wordt de dekking beter en het netwerk 
vanzelf robuuster. DECT NR+ kan daarmee 
allerlei use cases voor IoT en zelfs voor kritieke 
communicatie ondersteunen. Het zou een 
prima oplossing kunnen zijn voor Smart Cities, 
Smart Buildings, Logistieke centra en industrie. 
Maar ook allerlei vormen van asset tracking, 
besturing van robots en zelfs spraak communi-
catie zijn mogelijk.

Hoe werkt het?
Het unieke aan deze nieuwe standaard is 
dat het een niet-cellulaire oplossing is, dat 
wil zeggen dat het een 5G netwerk is zonder 
netwerk (!). Doordat het een mesh netwerk 
is (zie kader), kan elke node oftewel elk 
DECT NR+ device, een deel van het netwerk 
verzorgen. Op één of meer plekken kan dan 
een koppeling naar het vaste IT-netwerk of 
het internet plaatsvinden. In een DECT NR+ 
oplossing kan elke node connectiviteit bieden 
aan een groep devices, waarbij tegelijkertijd 
een doorkoppeling naar een andere groep 
wordt geboden. In de eerste groep (het blauwe 
deel) is deze node het vaste koppelpunt, in 
het tweede netwerk (gele groep) levert hij 
verkeer af bij een node met een koppeling naar 
het internet (zie afbeelding). Meerdere nodes 
kunnen een extra verbinding bieden, maar er 
wordt altijd gekozen voor de kortste route.

Wat zijn de uitdagingen?
DECT NR+ heeft een grote belofte en kan 
onder de vlag van 5G een mooie bijdrage 

leveren aan de ontwikkeling van nieuwe use 
cases. Maar het is niet iets waar operators 
op zitten te wachten, die leveren liever een 
oplossing met Simkaarten. En operators 
hebben wel een grote vinger in de pap bij chip 
ontwikkelaars. Daarnaast is het ecosysteem 
op dit moment nog heel erg klein. Wirepas 
verwacht later dit jaar de eerste 5G Mesh 
oplossingen te kunnen leveren met DECT NR+ 
(gebaseerd op Nordic Semiconductors chips). 
Want hoewel de standaard is vastgesteld, zal 
er nog heel wat ontwikkeld en getest moeten 
worden. Het is belangrijk dat andere leveran-
ciers dit ook op gaan pakken. DECT NR+ 
heeft wel een geweldige bruidsschat, namelijk 
de beschikbaarheid van eigen spectrum. We 
houden u op de hoogte over de ontwikkelingen!

Over de auteur
Eildert van Dijken is Principal Consultant bij 
Strict en is al vele jaen bezig met mobiele 
communicatie. Hij is vooral betrokken 
bij connectiviteitsvraagstukken, voert 
regelmatig onderzoek uit en publiceert over 
nieuwe technologieën.

Mesh netwerken 
Mesh netwerken bestaan al vele jaren. 
Een aantal netwerken beloofden 
geweldige prestaties, maar konden dit in 
de praktijk niet waarmaken. De afgelopen 
tijd is mesh steeds gebruikelijker 
geworden in wifi netwerken. KPN levert 
met SuperWifi en Ziggo levert met 
SmartWifi mesh oplossingen voor een 
betere dekking in huis. De verschillende 
zenders werken samen om de dekking 
te vergroten, waarbij ze onderling via 
de lucht verbinding maken. Vanuit mijn 
netwerkachtergrond heb ik een gezond 
wantrouwen voor mesh technologie, maar 
met mesh wifi heb ik positieve ervaringen. 
Zolang je niet de hoogste snelheden 
verwacht kan mesh wel een robuuste 
oplossing bieden. De technologie is 
de afgelopen jaren duidelijk beter 
geworden!
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Tijdens ons bezoek aan de ISE in Barcelona 
liepen we ook Cor Heide tegen het lijf. De 
directeur van Lydis had een hoop te vertellen. 
“De ISE is voor ons heel belangrijk. We steken 
nu veel tijd en energie in audio en video, waarbij 
Yealink een hoofdrol vervult. Lydis is voor het 
gehele Yealink portfolio de officiële distribiteur 
in de Benelux. We zijn één van de weinigen 
in de wereld die Platinum Distributor zijn en 
mogen alle producten onder deze noemer 
verkopen. We staan dan ook op deze beurs om 
onze succesvolle samenwerking met Yealink 
te onderstrepen. Het is dé beurs waar je alle 
noviteiten en ontwikkelingen op av-gebied  
kunt zien, alle belangrijke leveranciers en goede 
klanten zijn er, en ik steek er elke keer weer wat 
op. Als je in deze markt wilt slagen, mag je hier 
niet ontbreken.’

Geen windeieren
Lydis is met een groot team van acht mensen 
vertegenwoordigd op de Yealink-stand in 
Barcelona. “Er staan ook andere leveranciers 
van ons. We gaan met onze klanten eveneens 
naar die stands, maar onze basis is en blijft 
Yealink. We hebben eigenlijk geen tijd om 
elders te kijken, want het is razend druk. We 
hebben met heel veel klanten gesproken en 
nieuwe projecten binnengesleept. Het is de 
eerste beurs na twee jaar en ik ben heel blij  
dat we hier vertegenwoordigd zijn.”

Begin 2020 vond de laatste editie van de 
ISE in de Amsterdamse RAI plaats. Wat is er 
sindsdien gebeurd? “De wereld is veranderd. 
We hebben 70 procent van de markt van 
hosted voice-apparatuur. Alle serieuze grote 
carriers in de Benelux werken alleen of 

voornamelijk met Yealink-producten. Twee jaar 
geleden stonden we nog in de kinderschoenen 
met onze videoapparatuur en Teams bestond 
ook nog maar net. Anno 2022 is bij Lydis 
zowel de omzet als het personeelsbestand 
verdubbeld, tot in totaal 44 medewerkers. Voor 
velen heeft corona veel ellende gebracht, maar 
ons heeft het geen windeieren gelegd. We 
hebben veel mensen, bedrijven en instanties 
kunnen helpen met de voortgang van de 
business.”

Om het doel te bereiken heeft Cor goed 
gekeken naar de concullega’s en hoe hij Yealink 
het beste in de markt kon zetten. “Natuurlijk 
hebben we de tijd meegehad doordat corona 
videoconferencing een boost heeft gegeven. 
Het was een hectische periode, maar we 
hebben altijd producten op voorraad gehad.  

 

Wat goed is, komt snel. Dit credo past uitstekend bij Yealink, dat onder de hoede van 
Platinum Distributor Lydis furore maakt in de av-markt in de Benelux. In ruim twee jaar is 
Yealink uitgegroeid tot een vooraanstaande partij in het faciliteren van videoconferencing-  
systemen, vooral die gecertificeerd zijn voor Microsoft Teams. Cor Heide, directeur van 
Lydis, vertelt op de ISE in Barcelona over de sleutel tot het succes.

Lydis bestormt met 
paradepaardje Yealink 
de av-markt Op de foto geeft Ricky Ong (Lydis), 

Product Manager Video Conferencing 
Solutions bij Lydis, tekst en uitleg.



  TBM • JULI 2022   33

ISE

De enkele keren dat het niet zo was, hebben 
we het product speciaal laten invliegen. 
Gelukkig hebben we doorgaans direct kunnen 
leveren, wat ons, samen met ons brede kwali-
teitsassortiment, veel succes heeft opgeleverd. 
Nu mogen we bijvoorbeeld 30 procent van de 
Microsoft Teams-markt faciliteren met Yealink 
en hebben we het breedste scala aan gecertifi-
ceerde producten voor Teams.”

Veel noviteiten
Yealink gebruikt de ISE ook als podium om 
nieuwe producten te introduceren. Zo is de 

alles-in-één samenwerkingsoplossing het 
MeetingBoard een opvallende nieuwkomer, met 
welke je elke ruimte snel gereed maakt voor 
videoconferencing. Het MeetingBoard is een 
MTR on Android systeem, waarbij Microsoft 
Teams is ingebouwd. Deze oplossing bestaat 
uit onder meer een multi-touch scherm van 
hoge kwaliteit, scherpe camera, ingebouwde 
microfoons en speakers en een white-
board-functie. De DeskVision is een andere 
nieuwigheid van Yealink. “Het is een apparaat 
met 24 inch scherm, waarin al het benodigde 
voor Teams is ingebouwd. Je hoeft bijvoor-
beeld geen Android-bar te gebruiken”, legt 
Cor uit. Daarnaast werd er nog een hele reeks 
aan nieuwe producten gepresenteerd op de 
Yealink-stand. Het betreft onder meer nieuwe 
geavanceerde camera’s en een bluetooth 
headset, verschillende Teams-features om 
Microsoft te ondersteunen met voice en video, 
Android 11 voor verschillende producten, MTR 
Windows en MTR Android met allerlei acces-
soires en randapparatuur. “De klant heeft zo de 
keuze uit twee platformen.” 

Yealink ondersteunt het hybride werken ook 
met verschillende platformen en de benodigde 
apparatuur. Op elke werkplek of onderweg 
kan de gebruiker de urgente werkzaamheden 
verrichten. “En niet te vergeten dat de reseller, 
naast de klanttevredenheid en onderhoud, ook 
nog kan profiteren van een hogere omzet.”
Een ander spraakmakend product is de MP50, 
die ook tijdens de ISE is gedemonstreerd. Dit 
is een usb-telefoon die ook een roomspeaker 
bevat en geschikt is voor het dagelijkse 

desk topkantoor en de flexibele werkplek. Een 
groot voordeel is dat je maar één netwerk hoeft 
te beveiligen voor zowel data als voice. Dit 
scheelt enorm veel tijd én kosten.

Zowel topondernemingen als mkb
Heide stelt dat de av-branche is getransfor-
meerd van een heel specialistische naar een 
bredere markt. “We hebben ondertussen 
veel nieuwe partijen leren kennen. Het betreft 
niet alleen de av-partners maar ook resellers 
uit de kantoorbranche, system-integrators 
en telecombedrijven. Je ziet dat naast de 
gespecialiseerde av-firma’s andere bedrijven 
het eveneens goed doen. Het wordt steeds 
gemakkelijker om te installeren en te onder-
houden, en het gebruik van de systemen wordt 
eenvoudiger voor de eindgebruiker. Dit heeft tot 
gevolg dat je naast ict ook zonder problemen 
av kunt doen. Het accent ligt vaak nog op de 
top 500 ondernemingen maar steeds meer 
mkb-bedrijven, ook aan de onderkant, zien 
de meerwaarde van videoconferencing via 
Teams in. Bovendien is het tegenwoordig heel 
betaalbaar. Nu we het milieu willen ontlasten 
en de mensen hybride laten werken, kun je op 
een hoog kwaliteitsniveau met elkaar commu-
niceren.”

Door de terugkeer van medewerkers naar 
kantoor ziet Heide een ander kooppatroon van 
av-apparatuur. “Aan het begin van de pandemie 
hebben we veel noodverkopen gedaan. Alles 
dat werkte met een headset was goed genoeg. 
Dit om de boel draaiende te houden toen we 
massaal thuis gingen werken. Het betrof veelal 

Het MeetingBoard is een MTR on Android systeem, 
waarbij Microsoft Teams is ingebouwd.
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noodverbandjes. Nu zie je een verschuiving 
naar professionelere apparatuur. Mensen blijven 
video-overleggen, of het nu thuis is, op kantoor 
of onderweg. Daar heb je goede apparatuur 
voor nodig. Op de lange duur moet je spraak-, 
bel- en videokwaliteit hebben. Zowel mkb’ers 
als de top van de markt investeren erin. Er 
ontstaat nu een balans tussen thuis en op 
kantoor werken.”

Totaal geïntegreerd av-systeem
Lydis onderscheidt zich door het aanbod van 
een totaal geïntegreerd av-systeem. “Hiermee 
hebben we al een aantal grote tenders 
gewonnen. We kunnen het hele pakket leveren, 
van klein tot groot. We hebben als enige een 
Teams-gecertificeerd systeem met negen 
camera’s. Yealink kan met alle professionele 
audiomerken samenwerken en voor de koppe-
lingen hiermee is Yealink Teams-gecertificeerd.”
Lydis heeft met Yealink in een relatief korte 
tijd succes geboekt in de av-markt. “Ik ben 
hiervoor gaan analyseren waaraan een nieuw-
komer in de markt moet voldoen. Wij zijn tot 
de conclusie gekomen dat het gaat om kennis 
en support. Dat zijn eigenlijk de wensen van 

veel van onze relaties in deze nieuwe markt. 
Wij hebben flink geïnvesteerd in kennis en 
veel deskundige mensen aangenomen en de 
support vaak laagdrempelig gehouden.  
Dat werkt, want ondanks de hoge verkoop 
zijn we sterk en nuchter gebleven en rustig 
doorgegroeid.”

Desgevraagd voorziet Cor een aantal belang-
rijke ontwikkelingen in de komende jaren. 
“Microsoft Teams wordt steeds intelligenter. 
De apparatuur zal meer platformen onder-
steunen voor gebruikers die een usb-oplossing 
willen. De samenwerking tussen systemen zal 
verbeteren en de integratie van apparatuur 
wordt eenvoudiger. Bovendien worden de 
systemen steeds slimmer ten bate van een 
groter gebruiksgemak; ook AI gaat een grotere 
rol spelen. Al met al willen bedrijven vaker 
een complete videoconferencing-oplossing 
hebben die door één partij wordt aangeboden. 
Daarnaast is management van de systemen 
steeds belangrijker. Controle en inzicht in 
bijv. de status,  software versies, locatie 
van systemen maar ook pro actief alarmen 
ontvangen van de systemen. Hiermee kan de 
continuïteit van de oplossing goed gemanaged 
worden. Yealink biedt een uitgebreide 
management tool hiervoor aan, waar al haar 
producten in gemanaged kunnen worden. Het 
Yealink Device Management Platform is zowel 
als online omgeving in te zetten maar ook als 
software om in een eigen data center te instal-
leren. Zo kan aan zowel de wensen van kleine 
als Enterprise klanten voldaan worden. In het 
licht van al deze ontwikkelingen is het essentieel 
om het netwerk, de ruggengraat van de firma 
die alle systemen aanstuurt, heel goed te blijven 
beheren.”

Lydis heeft met Yealink in een relatief korte tijd 
succes geboekt in de av-markt
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Na een jaargang onderbreking en een omzetting van deze editie van februari naar mei  
was het recent eindelijk weer tijd voor de ISE. Dit keer niet meer in Amsterdam, maar  
in Barcelona, op de plek waar recent nog het Mobile World Congress werd gehouden.  
TBM was nieuwsgierig hoe de UC-markt zich de afgelopen twee jaar heeft ontwikkeld  
en trok naar Spanje. Een verslag.

ISE laat zien; breder 
portfolio leveranciers 
en UC wordt steeds 
veelomvattender
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Sinds de laatste ISE in 2020 heeft de COVID 
19-pandemie de manier waarop miljoenen 
mensen werken radicaal veranderd. Er is een 
explosie geweest in het gebruik van unified 
communications en collaboration platformen. 
Nu mensen weer naar kantoor gaan, is de 
vraag of en hoe hybride werkvormen onderdeel 
blijven uitmaken van onze manier van werken. 
Een vraag die je natuurlijk nergens anders beter 
beantwoord kunt krijgen dan op dé beurs voor 
AV en unified communicatie.

Verbreding portfolio
Spannend qua nieuwe producten was het 
minder. Dat ligt mogelijk aan het uitstellen van 
ISE in februari, waardoor veel leveranciers al 
nieuwe producten hebben gelanceerd tijdens 
Q1. Of dat ze grote aankondigingen bewaren 
voor InfoComm 2022 in juni in Las Vegas.
Wel opvallend was het dat leveranciers in colla-
boration zich hebben gerealiseerd dat ze een 
volledig portfolio moeten aanbieden. Dit  
om in te kunnen spelen op de grotere verschei-

den heid aan locaties en gebruikssituaties als 
gevolg van de verschuiving naar hybride werk. 
Videoconferencing was vroeger grotendeels 
beperkt tot vergaderruimtes, maar omvat nu 
ook thuiswerken, mobiel werken, focusruimten 
en kantoordesktops naast vergaderzalen van 
alle formaten.Vóór de pandemie was thuis-
werken simpel; een laptop en eventueel wat 
randapparatuur zoals een muis, toetsenbord 
of webcam erbij. Nu is het een vaste werkplek, 
waarvoor investeringen in technologie nodig zijn 
om de ervaring te optimaliseren. Naast de bijna 
alomtegenwoordige bedrijfswebcam, moedigen 
leveranciers het gebruik aan van luidsprekers, 
headsets en extra beeldschermen aan.

Meer categorieën
Er zijn ook nieuwe productcategorieën 
ontstaan, zo zien we duidelijk op de ISE. zoals 
de Logi Dock van Logitech, die vergadercon-
trole combineert met een luidsprekertelefoon  
en USB hub, en persoonlijke conferencing- 
apparaten, zoals de Webex Desk Mini van 
Cisco. En de C van collaboration vinden we 
terug bij een groot aantal leveranciers die 
een smartboard aan hun assortiment hebben 
toegevoegd, zoals we zagen bij onder meer 
Nexvoo, Neat, Yealink en Zoom. En ook Room 
Control tenslotte maakt steeds meer onderdeel 
uit van UC. Logitech nam vorig jaar Meetio over 
en dat resulteerde in de Logitech Tap. Verder 
zagen we het Nederlandse GoBright op de ISE 
met room control solutions. 

Innoveren of consolideren?
In plaats van baanbrekende producten of 
nieuwe technologieën zie je dus de beweging 
naar een standaard productaanbod. De meeste 
serieuze spelers in de industrie bieden nu video
opties van laptop tot boardroom, en alles daar 
tussenin. Componententekorten en bevoor-
radingsproblemen leiden ertoe dat de focus 
van aanbieders is verlegd van de ontwikkeling 
van nieuwe producten naar het streven om 
bestaande producten te maken met minder of 
gemakkelijker verkrijgbare componenten. 

Betere gebruikservaring
Een van de belangrijkste onderwerpen op de 
ISE was meeting equity: hoe kan de ervaring 
van deelnemers aan vergaderingen op afstand 
en in persoon zo inclusief mogelijk zijn, dus 
zonder dat deelnemers op afstand zich  
geïsoleerd voelen van de vergadering?
Virtuele vergaderingen waarbij iedereen op 
afstand aanwezig is, hebben verrassend goed 
gewerkt. Het model van één persoon per 
eindpunt maakt het mogelijk dat iedereen een 
gelijke status heeft binnen het gesprek, waarbij 
elke deelnemer tijdens het gesprek in zijn eigen 
"box" wordt weergegeven. De belangrijkste 
vraag nu is hoe je dat bereikt als een deel van 
de deelnemers aan de vergadering op een 
fysieke locatie zijn en een deel niet.
Tot nu toe is er geen eenvoudige oplossing 
voor dit probleem. Iedereen erkent dat een 
single point of view vergaderzaal camera aan 
een uiteinde van de vergaderzaal, die een 
breed zicht biedt op mensen rond een tafel, 

Er is geen telecombeurs of Marc Beems 
van Lydis is van de partij. Uiteraard op 
de stand van Yealink, waar hij ons onder 
meer het nieuwe SmartBoard en de 
laatste innovaties op headset-gebied liet 
zien. Zie ook het artikel elders in deze 
TBM.

Vol energie stond Frank aan de Stegge 
vier dagen lang al zijn klanten en 
andere passanten te woord om de 
laatste innovaties van Zoom te showen, 
waaronder de nieuwe contact center 
technologie en het handige smartboard.
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niet het juiste antwoord is. Een optie is het 
gebruik van ePTZ-functionaliteit in de camera, 
waarbij individuele sprekers worden gevonden 
en omkaderd, zoals met Jabra's Panacast 50, 
die gebruik maakt van in bar AI om meerdere 
weergaven met 180 graden dekking te geven. 
Andere oplossingen, met name voor grotere 
vergaderruimten, combineren meerdere 
camera's om meer dan één beeld te geven, 
bijvoorbeeld door de hele ruimte, maar ook met 
close-ups van verschillende mensen. Bij Huddly 
zagen we dat ze AI gebruiken om ook mensen 
die minder actief zijn in de meeting er in beeld 
meer bij te betrekken.

Tijdens een panel over hybride werk wees 
Logitech's VP en General Manager van Video 
Collaboration Scott Wharton op een toekomst 
waarin vergaderingen meer op sportevene-
menten lijken, waar de ervaring van het thuis 
kijken in veel opzichten superieur is aan die van 
het zitten tijdens het evenement. Het hebben 
van meerdere camerastandpunten, met de 

Productnieuws
Cisco lanceerde op ISE de Webex Room Bar, ontworpen voor de kleine tot middelgrote 
vergaderruimte. In lijn met de huidige trends biedt de bar omlijsting van sprekers en de 
mogelijkheid om vergaderingen te starten in Zoom, Microsoft Teams en Google Meet,  
maar ook Webex.

De trekker op de stand van marktleider Logitech was de Logi Dock, een echt uniek 
apparaat dat functioneert als USB-hub, luidsprekertelefoon en vergadercontroller.  
De concurrentie zal binnenkort vast met een antwoord komen. 

ISE was de eerste gelegenheid om HP's nieuwe Presence-reeks voor samenwerking te 
zien. De eerste producten zullen in juni 2022 op de markt komen, en verdere releases 
volgen in de loop van het jaar. Hoewel nog onduidelijk is over hoe dit gamma zal 
samengaan met de producten van de recente acquisitie van Poly, maakte HP indruk  
met de omvang van het serieus vernieuwde aanbod.
De HP Room Assistant biedt meer dan alleen het boeken van een ruimte en het met één 
druk op de knop deelnemen aan een vergadering; het is ook een manier om de ruimte  
zelf te beheren, met bedieningselementen voor andere niet-conferencing toepassingen  
en eenvoudige rapportage van veelvoorkomende problemen in de vergaderruimte.

Crestron had een enorme stand, weliswaar niet in de UC-hal en dat onderwerp besloeg 
ook maar een bescheiden deel van de stand, waarin alle onderdelen van het uitgebreide 
aanbod van het bedrijf werden getoond. Op het gebied van samenwerkingstechnologie 
demonstreerde het bedrijf zowel zijn bestaande partnerschappen met Jabra en Huddly,  
als ook de recente overname van 1 Beyond.

ScreenBeam is een van de gevestigde spelers op het gebied van draadloos delen. Kort 
voor ISE bracht het zijn ScreenBeam USB Pro Switch, gericht op het aanbieden van een 
apparaat om ruimte functionaliteiten uit te breiden buiten Microsoft Teams Rooms (MTRs).
De grootschalige aanwezigheid van Barco op ISE weerspiegelde haar dominante positie 
in de wereld van draadloze presentatie en conferencing, Als een van de gerenommeerde 
merken binnen de WPS/WCF wereld, presenteerde Barco een update van zijn Clickshare 
reeks die van toepassing zal zijn op het volledige gamma. In wat het de Smart Meeting 
Flows voor Clickshare noemt, introduceerde het zeven nieuwe functies die gericht zijn op 
het optimaliseren van workflows zoals beschikbaarheid van zalen, een functie waarmee 
deelnemers automatisch verbinding kunnen maken met een vergadering of een knop 
inpluggen of een optie die de deelnemer automatisch als host of deelnemer toewijst aan  
de meeting.

Konftel onthulde op Barcelona ISE dat het binnenkort vijf videopakketten en een plafond-
montagekit beschikbaar heeft. De nieuwe Konftel Attach-pakketten van de video-endpoint-
provider zijn ontworpen om Microsoft Teams- en Zoom-vergaderingen te ondersteunen.
 
Tech Data Maverick was prominent aanwezig op ISE. Rond de beurs werd bekend dat 
de distributeur verdeler is geworden van Neat en van Sennheiser.

Bij videoconferencing draait het om 
schermen, en die moeten wel stevig 
bevestigd worden. Daar weet Berthil van 
Kranenborg van ErgoXS alles van. Deze 
Friese producent van ophangsystemen 
kon op de ISE dan ook niet ontbreken.
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feed switch tussen hen, is een manier om dit te 
bereiken.

Pro webcams
De behoefte van leveranciers om alle UC- 
disciplines af te dekken heeft ertoe geleid 
dat de meeste aanbieders nu ‘professionele’ 
webcams aanbieden voor zakelijk gebruik. 
Nog maar twee jaar geleden was deze markt 
grotendeels het domein van Logitech. Nu 
is het gemeengoed, van Jabra's Panacast 
20 tot EPOS’s Expand Vision 1 van EPOS, 
die op ISE werd gelanceerd. Hoewel ze op 
de markt gebracht voor persoonlijk gebruik, 
maakt de videokwaliteit met vaak 4k camera’s 
het mogelijk ze in te zetten in ruimtes waar 
meerdere mensen aanwezig zijn, zoals ver  -
gaderruimtes en kleinere vergaderzalen.
Hoewel Zoom en Microsoft Teams inmiddels 
de toonaangevende UC-platformen zijn, is ook 
duidelijk dat er dat er niet één standaard video-
optie voor alle klanten zal zijn. Daarom is 

de USB-markt springlevend, met zelfs Cisco 
die gebruikers toestaat om verbinding te 
maken met hun videobalken via laptop. Een 
partij als Pexip speelt daar handig op in door 
koppelingen tussen de verschillende platformen 
eenvoudiger te maken.

Toegevoegde waarde
Nu leveranciers in alle productcategorieën 
proberen te concurreren, bestaat het gevaar 
dat zij hun unieke propositie verliezen. Als 
collaboration hardware een commodity wordt, 
waarbij de ene Teams gecertificeerde video 
bar erg op een andere lijkt, dan moeten 
bedrijven nieuwe manieren vinden om waarde 
toe te voegen. Veel aanbieders hebben een 
softwarelaag toegevoegd aan hun producten 
die analyses en device management op afstand 
van apparaten mogelijk maakt, bijvoorbeeld 
Lens van Poly, HP Presence Manager en 
Insights en Logitech Sync.
Nu ook dit een standaard is geworden, is er 
een tendens om meer gegevens aan deze 
platforms toe te voegen, bijvoorbeeld het tellen 
van mensen om de bezetting te meten en de 
naleving van anti- COVID maatregelen, zoals 
aangeboden door Jabra Xpress Room Insights, 
dat gebruik maakt van People Count, een 
functie van de Panacast-producten van het 
bedrijf. 

Nieuwe spelers
De vorige ISE vond plaats in februari 2020, 
net voor de pandemie Europa binnenviel. 
Toen al bleven een aantal, met name Chinese, 
stands onbemand en waren er vanwege 
de corona-geruchten al minder bezoekers. 
Hoe de wereld in twee jaar veranderd is, zie 
je wel hier op de ISE. Het was leuk om te 
zien dat een aantal nieuwe spelers zich aan 
het UC-firmament hebben genesteld. Twee 
daarvan, Neat en Huddly, komen allebei uit 
Noorwegen en het is dan ook geen toeval dat 
hun oprichters én veel van de medewerkers uit 
de stal van Tandberg komen, dat alweer twaalf 
jaar in handen is van Cisco. 

Neat heeft zich op bijna Amerikaanse wijze,  
met veel lef en zichtbaarheid, in de kijker 
gespeeld. Oorspronkelijk richtte het zich vooral 
op de Zoom-technologie, maar inmiddels is 
veel van de hardware ook voor MS Teams 
gecertificeerd. 

Huddly ontwikkelt een lijn camera die zich 
onderscheiden doordat de technologie,  
Huddly IQ, is gebaseerd op AI en door hun 
brede hoek van 150 graden. 

De derde nieuwe speler in Barcelona was 
Nexvoo, die met een hele lijn met UC-hardware, 
een smartboard en een hele lijn geavanceerde 
deskphones op de markt komen. Daar gaan 
we in de volgende TBM dieper op in. 
Het is duidelijk dat deze nieuwe spelers al vrij 
snel een serieuze plek innemen in de markt en 
het de gevestigde orde lastig gaan maken. 

Prominent in de UC-hal stond Logitech 
én Joost Jetten. Op de stand was 
duidelijk te zien hoe het kan dat Logitech 
zo’n prominente rol speelt in het 
UC-domein.

Niet in de UC-hal jammer genoeg, dus 
een beetje weggestopt, stond Neat. 
Maar daar hadden Martijn Blokland en 
zijn collega’s weinig last van. De stand 
van deze relatief nieuwe speler werd alle 
dagen meer dan goed bezocht.

Geert-Jan van Etten en Maurice 
Andersen van nieuwkomer Nexvoo 
hebben op deze ISE hun talenkennis flink 
kunnen bijspijkeren. Er was uit binnen- en 
buitenland veel belangstelling voor deze 
nieuwe speler in UC en Telecom.
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Nebula-portfolio uitgebreid met 
5G en WiFi 6 indoor router
Zyxel Networks combineert met de nieuwe NR5101 5G indoor router WLAN AP- en 
LAN-gateway-functies in één apparaat. Dit product ondersteunt de nieuwste WLAN- 
standaard WiFi 6 en kan dus tot 64 WLAN-apparaten tegelijk bedienen. DeNR5101 biedt 
downlink-snelheden tot 5 Gbit/s, met dank aan zes geïntegreerde antennes voor 5G, LTE 
en 3G. Dit is ideaal voor gebruikers die een consistente, snelle verbinding nodig hebben. 

Snom strategisch 
partner Dstny
Snom gaat een strategisch partnerschap aan met 
Dstny voor Service Providers. Rob Fazekas, Senior 
Director Customer Success bij Dstny: "Voor Dstny 
betekent deze strategische samenwerking dat wij 
onze klanten helpen hun portfolio van high-end 
IP-eindpunten te verrijken met de deskphones en 
IP-dect systemen van Snom.” 

Evalan neemt deel 
aan project voor 
biologisch afbreek-
bare IoT-sensoren
Evalan neemt deel aan het driejarige project PLANtAR dat tot doel heeft een nieuwe generatie IoT-systemen te ontwikkelen voor de plantenteelt. 
Partners uit Duitsland, Spanje en Nederland richten zich op het ontwikkelen van goedkope geminitiaturiseerde sensoren en micro-elektronica 
voor intensieve bewaking van planten en hun omgeving. Hiermee kunnen telers de verzorging van de planten optimaliseren. Evalan richt zich 
binnen PLANtAR op het ontwikkelen van sensor nodes en gateways om de data van de sensoren naar de cloud te sturen.

Live videoverificatie mogelijk 
dankzij samenwerking Onfido 
met WebID
Provider van identiteitsverificatie en authenticatie Onfido gaat exclusief samenwerken met WebID, 
een pionier en leider op het gebied van online identificatie en digitale ondertekeningsprocessen in de 
DACH-regio. WebID en Onfido gaan samenwerken om live videoverificatie mogelijk te maken voor 
klanten van Onfido via Onfido's API. Voor klanten wordt het beheer en de sourcing van meerdere 
leveranciers van identiteitsverificatie minder complex gemaakt, zodat ze kunnen voldoen aan de 
lokale compliance-verplichtingen en in staat zijn frauderisico's te beperken in een steeds grotere 
internationale markt.

Cradlepoint 
breidt Cellular 
Intelligence 
uit 
Cradlepoint lanceert  nieuwe mogelijk-
heden die zijn toegevoegd aan Cellular 
Intelligence. De nieuwe functionaliteit 
verbetert het overzicht op draadloze 
WAN’s die gebruikmaken van LTE en 
5G. Cradlepoint heeft zijn NetCloud 
Service uitgebreid met de aanlevering van 
informatie over de locatie van mobiele 
zendmasten en details van de service-
provider voor elke verbonden router en 
netwerkadapter.

Zyxel-accesspoint maakt upgraden 
naar WiFi 6 eenvoudig
Het nieuwe NWA90AX WiFi 6 access point van Zyxel Networks komt tegemoet aan de behoeften 
van het mkb. Deze access point (AP) biedt ze een kosteneffectieve en ongecompliceerde manier 
om te upgraden naar WiFi 6 en ondersteunt zowel de 2,4 GHz- als de 5 GHz-frequentieband. Met 
dit model kunnen zij alle voordelen van de nieuwe netwerkstandaard volledig benutten, waaronder 
hogere snelheden, zelfs in drukke netwerkomgevingen, een groter draadloos netwerkbereik en 
meer capaciteit voor IoT-apparatuur

Productnieuws
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Alleenwerker app  
biedt veiligheid op  
de werkvloer
Veel mensen werken in risicovolle omstandigheden of op een 
plek zonder supervisie. Denk aan zorgverleners, schoonmakers, 
beveiligers en deurwaarders. Deze alleenwerkers zijn kwetsbaar, 
maar toch mag alleen werken in bijna alle gevallen. Maurits Knopjes, 
directeur van MultiBel. “Waar voorheen vaak nog extra hardware 
aangeschaft moest worden om een veilige werkplek te kunnen 
faciliteren, is dit nu met de alleenwerker app te regelen via één app 
op een smartphone.” De app bevat valdetectie, interval controle, 
detectie van bewegingsloosheid, een noodknop, locatiebepaling van 
het slachtoffer en een spreek-luister verbinding met het slachtoffer.

Konftel kondigt strategisch 
partnerschap met 
ScreenBeam aan
Diverse hoogwaardige camera's en audioapparaten van Konftel kunnen 
voortaan worden gekoppeld aan de innovatieve draadloze samen-
werkingsoplossing van ScreenBeam. Hier gaat hierbij om de Konftel 
Cam50- en Cam20-conferentiecamera's, en de Konftel 800-, Konftel 70-, 
Konftel Ego- en Konftel 300Wx-luidsprekers. Met ScreenBeam Conference 
kunnen deelnemers aan een vergadering via iedere vergaderapp  
draadloos verbinding maken met het display, de camera, de microfoon  
en de luidspreker in de ruimte en zo makkelijk presentaties geven.

Zoom lanceert functie voor 
virtueel netwerken
Zoom introduceert  Zoom Events Virtual Networking, een nieuwe functie die bezoekers van 
online evenementen de mogelijkheid geeft om te netwerken. Het netwerken, wat een van de 
belangrijkste voordelen is voor het bezoeken van een fysiek evenement, is tijdens een virtueel 
evenement vaak niet of beperkt mogelijk. Het vereist een sterkere focus op het creëren van 
boeiende, virtuele ervaringen die netwerken in levende lijve nabootsen. 

Realtime vertalen 
in de zorg tijdens 
videoconsult
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat beeldschermzorg 
enorme stappen heeft gemaakt op het gebied van 
acceptatie en implementatie onder zowel behande-
laren als patiënten. Vanaf heden is dat ook mogelijk als 
behandelaar en patiënt elkaars taal niet spreken. Video-
consulten kunnen nu via Webcamconsult realtime in 64 
verschillende talen vertaald worden. Waarbij het algoritme 
van de vertaalmodule continu verbeterd wordt. Ook kan 
er eenvoudig ondertiteling ingezet worden voor doven en 
slechthorenden. Via ingebouwde software is het mogelijk 
om gesproken audio realtime te vertalen.

NEC brengt On-Premises 
telefonie naar de cloud
NEC Enterprise Solutions, toonaangevende leverancier van IT, communicatie- 
en netwerkoplossingen, kondigt de introductie aan van UNIVERGE BLUE® 

CONNECT BRIDGE, een innova-
tieve oplossing die voortbouwt op 
NEC's UNIVERGE BLUE® CLOUD 
SERVICES en bestaande on-  
premises NEC-telefoonsystemen 
in staat stelt om de kracht van 
clouddiensten en oplossingen te 
benutten met behoud van hun 
bestaande infrastructuur en 
investeringen. 
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Uw klanten zijn steeds kritischer: ze willen zeker 
weten dat ze goed worden geholpen, niet teveel 
betalen en kunnen rekenen op een deskundig  
advies. De reparatie van hun computer, smart
phone, tablet of wasmachine vertrouwen ze dan 
ook lang niet iedereen toe. Zo hebben erkende 
elektrotechnische reparatiebedrijven een streepje 
voor: ze kunnen aantonen dat ze kwaliteit leveren. 
Heeft u zo’n erkenning nog niet? Dan is dit een 
goed moment daar verandering in te brengen.

Word nu lid via  
technieknederland.nl

Samen sta  
je sterker.

19.172 Adv TN Detailhandel A4.indd   1 18-09-19   11:47
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EPOS BrainAdapt is recent geïntroduceerd als 
de overkoepelende naam voor alle techno-
logieën die in de producten zijn verwerkt 
om ervoor te zorgen dat we ons cogni-
tieve geheugen zo min mogelijk belasten. 
De technologie is ontwikkeld op basis van 
tientallen jaren psycho-akoestische research 
van het moederbedrijf Demant voor de ontwik-
keling van de beste hoorapparaten.
 “We horen met onze oren, maar luisteren 
met onze hersenen”, aldus Arnoud. “Demant 
weet vanuit brain hearing onderzoek wat 
geluid doet in de hersenen en hoe je mensen 
met gehoorproblemen zo goed mogelijk kunt 
helpen om zoveel mogelijk goed geluid binnen 
te krijgen. Met die kennis kan je ook de andere 
kant op werken. Wij willen vanuit BrainAdapt 
zo min mogelijk omgevingsgeluid meegeven 
aan personen in een meeting om brain fatigue 
te voorkomen. Anders krijgen mensen ook niet 
meer mee wat ze exact moeten doen en dat 
gaat ten koste van de kwaliteit van het werk. 
Als we zo de ‘memory recall’ met 30 procent 
kunnen verhogen door gebruik van goede 
audiokwaliteit, dan is dat enorme winst voor 
bedrijven.”

Video kan niet zonder goede audio
Op deze manier kijkt EPOS naar de headsets 
en speakerphones, maar ook naar video 
collaboration. Arnoud: “Video draait voor een 
belangrijk deel om audio. Als de audio niet 
goed is, zal je als eerste de video uitzetten, 
zodat de kwaliteit van geluid beter is.”

Niet alleen is het belangrijk 
dat organisaties inzien hoe 
belangrijk audio is voor videom-
eetings, het is volgens Arnoud 
ook zaak dat bedrijven meer 
investeren in de kwaliteit van 
online meetings. “Er wordt zes 
keer zoveel budget uitge-
geven aan fysieke meetings 
dan aan digitale meetings. De 
realiteit is dat we steeds vaker 
digitale meetings organiseren, 
waardoor bedrijven ook steeds meer geïnte-
resseerd zijn om betere kwaliteit audio in te 
zetten. Zowel thuis als op kantoor moeten we 
hoogwaardiger producten gaan gebruiken.”

EPOS is ontstaan uit de succesvolle joint venture 
tussen audiospecialist Sennheiser en de wereldwijd 
toonaangevende hoortechnologiegroep Demant. 
Als onderdeel van Demant kan EPOS doorbouwen 
op meer dan 115 jaar audio-expertise. Dat laatste 
zorgt voor een unieke kijk op audio in de zakelijke 
omgeving. We vragen Sales Director Benelux & 
Nordics Enterprise Arnoud Dollé naar de ambities 
van EPOS in de markt.

Arnoud Dollé (EPOS) :” We 
horen met de oren, maar 
luisteren met de hersenen”

EPOS

“Video draait voor een 
belangrijk deel om 
audio”
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Uitgebreid portfolio
Nu we het toch al over specifieke producten 
hebben, willen we graag met Arnoud het 
portfolio doornemen. Zeker omdat EPOS op 
de recente ISE in Barcelona voor het eerst 
groot uitpakte met een range aan producten 
voor hybride meetings onder de EXPAND-lijn. 
Overbodig waarschijnlijk om te vermelden dat 
er voor alle gangbare UC-platformen gecertifi-
ceerde producten zijn, net als bij de headsets.
EPOS heeft een lange historie in de ontwik-
keling van headsets, geleverd in twee smaken; 
de IMPACT- en de ADAPT-lijn. Onder IMPACT 
vallen de bedraad als draadloos (Bluetooth 
en DECT) headsets voor mensen die veel 
bellen. ADAPT is ontwikkeld rond Bluetooth en 
meer geschikt voor de hybride werker die veel 
onderweg is. 

Producten voor meetings
In januari 2020, vlak voor de coronapan-
demie uitbrak, maakte EPOS zijn participatie 
bekend in Solaborate uit Florida (VS), dat een 
communicatie- en samenwerkingsplatform 
heeft ontwikkeld voor professionals en 
consumenten. Dat heeft geleid tot de EXPAND 
Vision lijn, met daarin de webcam Vision 1 

voor de thuiswerker en de videobars Vision 
3T en Vision 5 voor de small en medium 
meeting rooms. Zo beschikt de EXPAND 
Vision 5 videobar over krachtige speakers, een 
4K-camera met groothoeklens, microfoons 
met ruisonderdrukking en computerfunctio-
naliteit. 

De EXPAND Control tablet kan als roomcon-
troller en als meeting room planner dienen. 
En uiteraard kan in het portfolio van meeting 
room solutions bij deze audio-specialist 
een lijn speakerphones niet ontbreken. 
Arnoud: “De nieuwe EXPAND 40 heeft beam 
forming microphones, waardoor je nog beter 
omgevingsgeluid uitfiltert en je nog beter 
kunt focussen op de persoon die spreekt. 
De EXPAND 40 en ook de EXPAND 80 zijn 
wel het neusje van de zalm op het gebied 
van speakerphones. De EXPAND 80 is meer 
gericht op groepen tussen de 16 en 32 
personen en de EXPAND 40 high end tot 8 
personen.”

Onderscheidend in video
“Ons onderscheidend vermogen op video zit 
hem erin dat we onze geavanceerde audio-ex-
perience naar de meeting room brengen. 
BrainAdapt technologie zit natuurlijk niet alleen 
in onze headsets, maar ook in onze speakerp-
hones en in onze video solutions. Wij stellen 
de audio-kwaliteit voorop.

Zo zit er in de ADAPT 660 Artificial Intelli-
gence, die de omgevingsgeluiden meet en dat 
communiceert richting de software. Daardoor 
zijn wij continue op de hoogte van nieuwe 
omgevingsgeluiden die niet goed uitgefilterd 
worden en kunnen we continue de kwaliteit 
van het uitfilteren verbeteren. Die data kunnen 
we ook gebruiken voor updates voor alle 
devices. ”

Partnerkanaal
EPOS verkoopt altijd indirect, met inschakeling 
van het kanaal via selectieve distributie, waar 
inmiddels zo’n 700 IT- en telecompartners deel 

van uitmaken. Daarbij wordt samengewerkt 
met de distributeurs Tech Data (Maverick) en 
ATIS. “Wij hebben zowel channel als corporate 
account managers. Wij gaan ook zelf naar de 
eindklant maar brengen de business terug 
naar het reseller kanaal. Daardoor zijn partners 
snel geneigd om gezamenlijke bezoeken te 
doen met ons, of om ons naar een eindklant 
te sturen omdat ze weten dat we de business 
altijd terugbrengen.”

De ambitie is om met name in het AV-kanaal 
het aantal partners uit te breiden. “AV-aan-
bieders vinden ons interessant en grote willen 
samenwerken, omdat we bijvoorbeeld MS 
Teams gecertificeerd zijn. In de toekomst 
hebben we een breder portfolio waardoor 
we ook oplossingen kunnen bieden voor de 
grotere meetingrooms. ” 

Hou EPOS in de gaten op het gebied van 
headsets en nu dus ook AV-solutions. Arnoud 
en zijn team staan klaar om de partners te 
ondersteunen: “Wij zijn enthousiast en de 
markt is volop in beweging. We zijn klein 
begonnen en we groeien hard. Daar hebben 
we alle vertrouwen in!”

“Wij willen vanuit 
BrainAdapt zo 
min mogelijk 
omgevingsgeluid 
meegeven aan 
personen in een 
meeting om brain 
fatigue te voorkomen”
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BusinessCom voert al sinds 2019 de headsets 
van Yealink in het portfolio: Pieter van Eldonk 
van BusinessCom“Om aan de toenemende 
vraag naar headsets te voldoen en onze 
resellers een one-stop-shop ervaring te blijven 
bieden, hebben we Yealink headsets in 2019 
al aan ons portfolio toegevoegd. Dankzij het 
succes waarmee wij de headsets hebben 
verkocht, zijn we sinds 1 januari 2021 officieel 
een directe distributeur én importeur. Yealink 
beschikt inmiddels over een volledig portfolio 
van headset oplossingen, zowel DECT als 
bluetooth, en is daarom een mooie toevoeging 
aan ons productaanbod.”

Veranderingen door hybride werken
De trend van hybride werken is versneld tijdens 
de COVID-19 pandemie, stelt Penny Zheng, 
zij is Sales Director of Europe & Africa & Latin 
America bij Yealink. “Hybride werken gaat over 
de balans tussen leven en werk en over de 
balans tussen thuis en kantoor. Thuiswerken 
kan productief zijn met minder reistijd, maar 
mensen missen de band met collega's op 
kantoor en de creativiteit die je samen kunt 
ontwikkelen.
Duidelijk is dat hybride werken één van de 
belangrijkste scenario's voor UC-oplossingen 

worden. Dit roept om veranderingen vanuit 
het bedrijfsleven en stelt tegelijkertijd solution 
providers voor de uitdaging om goede 
oplossingen te bieden. Als Yealink hebben 
wij ons daarop voorbereid. In 2021 kondigde 
Yealink Personal Collaboration Devices aan als 
haar derde productlijn. Dit jaar introduceren 
we Bluetooth Headset series om dit portfolio 
te completeren. Nu bieden we een volledig 
assortiment van headsets, camera's en 
luidsprekers voor hybride werkoplossingen. En 
we zijn vastbesloten om innovatieve producten 
te blijven ontwikkelen om de kloof tussen thuis- 
en kantoorervaring te overbruggen.”
Pieter vult aan: Headsets zijn de laatste jaren 
steeds belangrijker geworden. Met name in 
2020 heeft deze business een enorme vlucht 
genomen vanwege het COVID-19 virus en 
de enorme vraag naar thuiswerkoplossingen 
die daarmee gepaard ging. Deze trend zal 
zich de komende jaren blijven doorzetten en 
headsets zullen onmisbaar worden op de 
(thuis)werkplek.”

Hoe ziet de nieuwe headset-lijn van 
Yealink eruit?
Penny: “Voor het nieuwe zakelijke headset 
portfolio, hebben we YHS/UH/WH/BH Series 

voor RJ/USB/DECT/BT headsets. Voor de 
op bluetooth gebaseerde BH-serie migreren 
we de ruisonderdrukkingstechnologie van de 
Yealink telefoons naar de headset. Bovendien 
hebben we 4-niveau ANC en AptX codec voor 
een betere geluidservaring. 

De BH72/BH76 hebben een batterijduur van 
35/28 uur, belangrijk voor hybride werken. 
Qua design zijn alle BH series uitgerust met 
een intrekbare, verborgen microfoonarm en 
een draadloos oplaadstation dat zowel voor 
de headset als voor de telefoon werkt. 
Zo werkt het als een klein werkstation, dat 
scheelt ook kabels.

Voor de DECT-serie hebben we een 
DECT-headset met basisstation, de 
WH6X-serie, in dubbele, mono- en conver-
teerbare vorm. In juni komt de dongle versie 
van de WH6X . Wanneer de Yealink WH6X 
met een Yealink deskphone wordt verbonden, 
hoeven onze klanten geen elektronische 
hookswitch te gebruiken. Dit bespaart 
kosten en zorgt voor volledige compatibiliteit. 
Onze klanten zullen een betere call control 
en BT verbinding hebben, ook zal er een 
headset icoon verschijnen in het telefoon 

Yealink heeft de afgelopen jaren hard aan de weg getimmerd om het assortiment headsets 
uit te breiden. Dit ook vanwege de snelle opkomst van hybride werkvormen. Ook op de 
recente ISE in Barcelona waren er de nodige introducties. TBM in gesprek met Yealink 
en distributeur BusinessCom over het aanbod, dat nu met USB bedrade headsets, DECT 
draadloze headsets en de nieuwe BH7X Bluetooth headsets helemaal compleet is.

Yealink biedt via BusinessCom 
volledig portfolio headset 
oplossingen

BusinessCom
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menu voor eenvoudig beheer. Daarbij wordt 
de WH6X-serie ook ondersteund door het 
Yealink multi-cell DECT-systeem. In winkels en 
restaurants kunnen mensen met een WH6X 
headset vrij werken in het multi-cell systeem 
terwijl ze op hun headset tikken om oproepen 
te beantwoorden/terug te bellen. Het ultieme 
doel is om een desktop/DECT-telefoon te 
bouwen met WH6X om een UC-ecosysteem 
te realiseren.

Voor de USB-serie lanceerden wij in januari het 
topmodel UH38. Een multifunctioneel model 
met verbeterde bedrade headset prestaties, 
tegelijkertijd heeft het een bluetooth verbinding 
met maximaal 2 extra apparaten. De controller 
heeft een ingebouwde batterij en kan worden 
losgekoppeld wanneer mensen hun werkplek 
tijdelijk verlaten. Dat maakt het een kosten-
effectief model met een eersteklas bedrade 
verbinding als USB-headset plus een flexibele 
verbinding via Bluetooth voor hybride werken.”

Welke oplossing is het meest geschikt 
voor welke situatie?
Penny: “Op kantoor heeft de Yealink WH6X 
headset het voordeel van een groot bereik en 
veilige transmissie. Daarbij is deze geïnte-
greerd in de desktop telefoon en het DECT 
systeem. Om de WH6X mee naar huis te 
nemen hebben we de dongle versie met tasje 
en voor het basisstation model hebben we 
een aparte headset voor eenvoudige paring in 
een hot-desking omgeving.

De Yealink BH7X headset 
heeft ruisonderdrukking en 
AptX codec die audio-er-
varing garanderen in kantoren 
met een open ruimte. Het 
intrekbare ontwerp van de 
verborgen microfoonarm is 
handig tijdens woon-werk-
verkeer. Thuis is het gemak-
kelijk om tegelijkertijd verbinding te maken via 
de soft client en mobiel met het draadloos 
oplaadstation als werkstation. Ook de lange 
batterijduur is een pre.

De Yealink UH38 is een kosteneffectieve 
oplossing voor hybride werken. Gemakkelijk 
mee te nemen, hij ondersteunt een stabiele 
bedrade verbinding op kantoor en ook twee 
extra BT-verbindingen thuis met een batterij-
 duur van 7-8 uur als je hem loskoppelt.
Naast de thuis-kantoor omgeving, heeft de 
Yealink DECT headset in andere sectoren de 
optie om met Yealink multi-cell en single-cell 
systemen te schakelen om vloeiende commu-
nicatie te bieden en specifieke functies voor 
gebruik in bijvoorbeeld retail, gezondheidszorg 
en magazijn zoals push-to-talk, groepering, 
speed dial, en dergelijke. “

Hoe zit het met de koppeling met andere 
apparaten en verschillende platformen?
Penny: “Door 20 jaar ervaring in de UC- 
industrie, wordt Yealink vertrouwd door grote 
platforms die ermee hebben ingestemd 
om Yealink headsets te certificeren met de 
lancering van Yealink persoonlijke samen-
werkingsapparaten. Yealink headsets zijn nu 
compatibel met softphone platforms zoals 
Microsoft, Google, Zoom, Broadsoft, 3CX, 
Swyx, Unify, etc. Voor telefoons, 
Yealink WH headset en BH headset zijn 
compatibel met Yealink volledige series 
vanaf T3/T4/T5/MP Phone/Teams Phone/
SFB phone. En WH headset ondersteunt ook 
telefoons van derden zoals Cisco, Avaya, Poly, 
etcetera. De volledige lijst van compatibiliteit 
vind je op Yealink’s  officiële website.”

Hoe kan de reseller deze productgroep 
optimaal verkopen
Voor BusinessCom is duidelijk dat er voor 
resellers volop kansen liggen binnen de 
productgroep van de headsets. Pieter tot 
slot:“ Er zijn haast geen situaties denkbaar 
waarin professionele headsets geen voor-
delen bieden, maar het is aan de reseller 
om dit bij eindklanten onder de aandacht 

te brengen. Veel medewerkers maken nog 
gebruik van consumentenheadsets op het 
werk. In sommige gevallen werkt dit prima, 
maar de toegevoegde waarde van goede 
audio kwaliteit en noise cancellation, zowel 
in de speakers als microfoon, valt niet te 
ontkennen. Yealink is een wereldwijd merk 
dat gespecialiseerd is in videoconferenties, 
spraakcommunicatie en samenwerkings-
oplossingen. 

Maak voordelig kennis 
met Yealink headsets!  
Vraag bij BusinessCom een Not-for-
Resale (NFR) exemplaar aan van de 
gewenste Yealink headset om voor een 
fractie van de standaardprijs kennis te 
maken. Tot en met 31 juli 2022 kan je 
een Yealink BH72 bluetooth headset naar 
keuze zelfs eenmalig afnemen met 
85% korting! 
 
Ga naar www.businesscom.nl/yealink 
voor meer informatie.

Yealink is een wereldwijd merk dat 
gespecialiseerd is in videoconferenties, 
spraakcommunicatie en samenwer-
kingsoplossingen. Yealink staat sinds 
2018 op nummer 1 in het wereldwijde 
marktaandeel van SIP-telefoon leveringen 
en is een van de strategische partners 
van Microsoft voor complete Teams-]
oplossingen.
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Taste of

Als je interviewpartner al zo’n beetje de hele 
wereld gezien heeft en dan kiest voor avontuur 
in plaats van marmeren badkamers, onder 
andere op de top van Mount Kilimanjaro 
heeft gestaan en met zijn gezin het liefst de 
onherbergzame jungles en oerwouden ingaat. 
En exact 25 jaar geleden al in de wereld van 
Internet of Things is gestapt…dan weet je dat 
je niet in een ‘brave’ ‘tent gaat lunchen. En dat 
is dan ook zo.

We hebben afgesproken bij Buiten in de Kuil. 
Een redelijk ‘primitieve’ zaak midden in de 
bossen en het publiek heeft dan ook allemaal 
stevige stappers en ANWB-jassen aan. Weer 
eens wat anders dan de colbertjes met foute 
schoenen. John verontschuldigt zich er nog 
een beetje voor door aan te geven dat hij zijn 
trouwe hondenvriend Pebble dan gelijk even op 

een fikse wandeling kon trakteren. 
Maar we zitten daar prima en eet ik ook eens 
verantwoord.

Ondanks dat het lekker weer is gaan we binnen 
zitten om ongestoord met elkaar te kunnen 
praten. Pebble gaat braaf aan de voeten van 
zijn baasje liggen. Moe en voldaan naast een 
bak water die voor hem is neergezet.

John, 2 april 1997…wie had er van  
Internet of Things gehoord? Of van 
Internet überhaupt? En jullie (destijds 
samen met Martin Wildeboer) besluiten  
om een bedrijf hierin op te richten?
Tja, in terminologie is onze branche natuurlijk 
altijd erg goed geweest. Wij richtten ons met 
name op de techniek en de oplossingen die we 
hiermee konden bieden. Ik weet niet eens of 

we het toen ook Internet of Things noemden? 
En daarbij hebben we onze basis echt kunnen 
leggen met GSM-gateways. Maar ook dat valt 
moeilijk te categoriseren. We hadden gewoon 
technische kennis, mogelijkheden en commer-
ciële drive in huis. Dat bleek een succesformule. 
Want we zijn inmiddels 25 jaar verder…

Dat is best een mijlpaal
Echt, het is voorbijgegaan in een flits! Er is zo 
onnoemelijk veel gebeurd in die tijd en zoveel 
veranderd en toch voelt het onwerkelijk aan dat 
daar 25 jaar over heengegaan is. Maar als ik 
dat zo om mij heen beluister ervaart iedereen 
zijn of haar mijlpalen wel op zo’n manier.

Die veranderingen…welke bedoel je dan? 
Welke zijn het markantst?
De meest markante is eigenlijk de verandering 
waar we nu middenin zitten. We hebben 
het bedrijf nu zo georganiseerd dat ik uit de 
dagelijkse bedrijfsvoering ben gestapt. De 
afgelopen jaren heeft mijn focus daar ook 
gelegen; zorgen dat er een sterke basis komt 
die ‘een nog betere MCS’ kan maken. Zonder 
mijn bemoeienis.

Rex Vermeulen is al 14 jaar vaste columnist van TBM. 
Vanaf 2022 besteedt hij zijn column  aan het profiel 
en visie van de leden van The Taste of ICT. Deze keer 
John van Nijnatten, oprichter van MCS Europe Group.

The Taste of…
John van Nijnatten
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Lukt dat?
Jazeker! Ik denk dat we een directieteam 
hebben die dat gaat realiseren. Uiteraard met 
een prachtige groep aan MCS’ers die ook 
iedere dag beter willen. 

Is dat niet een beetje ‘wishfull thinking’?
Nee, dat denk ik niet. Als ik nu naar het 
directieteam kijk, is het een mooie mengeling 
van ‘oud en nieuw’. Niet qua leeftijd maar 
wel qua ervaring binnen MCS. Die ervaring, 
gecombineerd met verse, nieuwe ideeën, werkt 
perfect. Dat resultaat zien we nu al. Door deze 

ontwikkeling kan ik me volledig richten op 
business development. Kijken waar de kansen 
liggen, welke diensten en producten we kunnen 
voeren en daar waar het mogelijk is om te 
participeren in bedrijven of wellicht zelfs over 
te nemen. Mits complementair uiteraard aan 
onze bestaande IoT-business. En dat leg ik als 
een soort 'consultant' bij de directie neer. Het 
werkt echt perfect. Dat kan uiteraard alleen ook 
omdat we een zeer kundige, loyale groep bij 
elkaar hebben die het gewoon ‘snappen’.

Beter is ook groter?
Niet per se. De groei moet wel gelijkmatig 
in die zin dat we wel de ‘vertrouwde’ MCS 
blijven; dicht bij de klant en bovenop kennis 
en techniek. Alleen dan nemen we weer de 
volgende stap.Er liggen wel grote kansen voor 
ons in binnen- en buitenland. Daar hebben 
we de naam al op aangepast. We lopen in 
Nederland gewoon erg voor met een hoop 
dingen. In België zijn we al in tijdje actief en naar 
andere landen kijken we momenteel ook.

Maar dan moet je er wel weer mensen  
bij hebben?
Dat is inderdaad een uitdaging. Zeker omdat 
wij alleen met ‘A-spelers’ willen werken. Op alle 
gebieden. Dus ook onze collega’s. Maar IoT 
is blijkbaar best sexy. Dus we vinden ze wel. 
Tegelijkertijd is een bedrijfskundige onze interne 
processen aan het bekijken. Meer en slimmer 
op weg naar groei dus. 

Op naar een ideale IoT wereld waarin  
alles verbonden is?
Alsjeblieft niet. Dat klinkt misschien raar uit mijn 
mond, maar ik vind dat we helemaal niet alles 
en iedereen moeten verbinden. Efficiencys-
lagen in processen zijn prima. Voor veiligheid 
en gezondheid…vooral doen. Maar laten we 
vooral niet verbinden om het verbinden. Dat 
past niet bij een gezonde samenleving. Kritisch 
blijven is het devies. Ook voor de ‘verbinders’ 
dus. Niet doorslaan.

Je hebt het allemaal helder op 
het netvlies he?
Haha, zeker. Maar ondanks dat moet ik 
mezelf regelmatig terugfluiten omdat ik me 
weer eens overal tegenaan loop te bemoeien. 
Wetende dat ik ook meer een ondernemer 
dan een manager ben. Dus het moment en de 
toonzetting zal niet altijd volgens de boeken 
zijn?  En na 25 jaar ervaring kijk ik terug en had 
deze groei misschien wel 15 eerder in willen/
moeten zetten. Maar zoals Confucius al aangaf: 

‘de beste tijd om een boom te planten is 10 jaar 
geleden. De een na beste tijd is nu’. 

Je hebt in ieder geval 25 jaar geleden al 
een boom geplant. Hoe gaan jullie dat 
vieren?
We gaan de ‘Smart Week of IoT’ organiseren 
van 27-29 september, waarmee we gaan 
innoveren en inspireren. Met een combinatie 
van webinars, kennissessies en use cases. 
Verder hebben we diverse bootsessies gepland 
waarbij we met onze relaties gaan varen. En 
voor onze loyale medewerkers hadden we de 
grootste verrassing: een weekend vol avontuur 
en zon in Kroatië. We doen het krachtig maar 
niet overdreven. Wat weet je nou als je 25 
bent? Door!

‘Onze’ mooie club The Taste of ICT komt 
binnenkort weer bij elkaar. Wat ga je 
bespreken?
Ik wil graag het hele ‘scale-up’ principe 
bespreken. Zo voelt dit voor mij aan. En er 
lopen een paar ICT-kameraden rond die dit al 
één of meerdere keren meegemaakt hebben. 
Bij hen wil ik kennis en ervaringen gaan tanken.

Rex Vermeulen is directeur van Mantor 
Business Partners. Hij, en zijn bedrijf, 
zijn al meer dan 20 jaar actief in de 
telecommunicatie en ICT-branche. 
Zij geven advies over bedrijfsvoering, 
marketingcommunicatie en organi-
seren bijeenkomsten en platformen 
ten behoeve van kennisoverdracht. 
Hierdoor dragen zij bij aan de professi-
onalisering van de branche en spelen 
een belangrijke rol bij het verbinden van 
de verschillende partijen in de keten.

3 jaar geleden is Mantor Business 
Partners gestart met The Taste of ICT.  
Beleidsbeslissers, – en makers uit 
de ICT-branche vormen een society 
waarin ‘proeven’ centraal staat. 
Prachtige distillaten of gerechten 
vormen de basis. Een connaisseur 
presenteert deze traktaties en draagt 
zijn kennis over. Daarna worden 
actuele ICT-vraagstukken behandeld 
en bediscussieerd. Op locatie en 
op reis. Besloten en op niveau. Het 
gewenste niveau wordt in eerste 
instantie gewaarborgd door de selectie 
van beleidsmakers uit de branche. De 
exclusiviteit wordt verder verhoogd 
door het beperkt aantal toegestane 
leden. 

Profiel
54 jaar
Gerecht: Thais en dan vooral de 
koriander! Gember.
Drank: Whisky met ginger beer.  
Rode wijn
Muziek: Meatloaf (Bat out of Hell) 
Faithless, festivals.
Vakantie: Geen vakantie maar reizen 
en ontdekken. En dan de hele wereld 
over
Vrije tijd: Schaatsen, lopen, f 
ietsen (en dat reizen)
Inspraak in politiek? Alle vormen van 
discriminatie elimineren! Hoezo eigen 
land eerst?? Eigen wereld eerst!

‘Wat weet je nou als  
je 25 bent? Door!’
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WE BOOST YOUR  
DIGITAL TRANSITION
Wat kan BTG Services voor jou betekenen:  

• Telecom Expense Management, verwerking  
 van facturen, rapportage, analyse en advies 
•  Inkoop van connectiviteitsdiensten zoals vaste  
 en mobiele telefonie  
• Hardware zowel nieuw als gebruikt vergelijken,  
 kopen in de webshop 
•  SMS diensten 
•  Consultancy dienstverlening van idee tot realisatie,  
 inclusief second opinion (op telecom en ICT) 
•  Toegang tot producten en diensten die kennis  
 vergroten via het kennisplatform 
•  Altijd exclusief voordeel voor BTG-leden  

www.btgservices.nl

Vraag gerust wat BTG Services voor jouw 
organisatie kan betekenen!
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Column

Heb je er wel eens bij stil gestaan of jij een goed LinkedIn 
profiel hebt? Waarmee je de juiste klanten aantrekt? 
Als verkoper ben je natuurlijk trots op je vak; je helpt klanten 
om hun situatie, hun leven of hun status te verbeteren en  
dat is iets waar je als verkoper meestal heel erg blij van  
wordt. Toch is het zo dat veel mensen in sales iets heel 
belangrijks NIET weten.

Ik ga in dit artikel een paar ‘golden nuggets’ met je delen, 
waarvan je naderhand niet meer kunt beweren dat je het niet 
wist. Als jij nou NIET nieuwsgierig bent en niet wilt  groeien 
op LinkedIn, lees dan vooral niet verder, dan kun 
je gewoon blijven ontkennen dat je het wist ;)

De eerste belangrijke ‘golden nugget’ 
is dat slechts 3% van de mensen 
verkopers als betrouwbaar 
beschouwt wanneer ze deze 
nog niet kennen… wanneer 
jij dus met je LinkedIn profiel 
roeptoetert dat je sales manager, 
verkoper, vertegenwoordiger, etc. 
bent, weet dan dat tot 97% van 
jouw potentiële klanten jou mogelijk 
als onbetrouwbaar beschouwt… mind 
blown!!

Het is daarom goed om even wat langer na te 
denken over de eerste indruk die jij maakt. En dat doe je 
met een professionele profielfoto en een sterke headline. In 
plaats van “Sales Manager bij XYZ B.V.” te gebruiken, wil je  
met je headline juist duidelijk maken wat jij komt bréngen. 
Drie dingen zijn belangrijk voor een sterke headline: 
Expertise: waar ben jij in gespecialiseerd wat een probleem 
of uitdaging van jouw klanten oplost? Waar liggen jouw 
klanten wakker van waar jij mee kan helpen? Waarde: 
wat kom jij brengen waardoor jouw klanten heel blij met je 
zijn? Positionering: hoe heb jij anderen geholpen of wat zijn  

op vallende prestaties (heb je bijvoorbeeld een boek 
geschreven, ben je columnist, organisator van een voor  
jouw doelgroep relevant evenement, etc.)

Een mooi voorbeeld van een krachtige LinkedIn headline is 
die van Ann McIndoo: “I help Business Professionals Write 
their Book • More than 1,637 Books produced! Over 100 
Amazon #1 Bestsellers Created”

Ann begint sterk met haar expertise, ze vertelt precies wat 
ze doet en voor wie. Daarna gaat ze verder met hoe zij 

waardevol is voor haar doelgroep door te laten 
zien wat ze al heeft bereikt en hoeveel 

succes ze daarmee heeft gehad voor 
haar klanten (positionering). 

De tweede ‘gouden nugget’ gaat 
over je héle LinkedIn profiel. Veel 
mensen updaten hun LinkedIn 
profiel wanneer zij op zoek zijn 
naar een nieuwe baan. Daar is 
niets mis mee! Maar wat gebeurt 

er met je profiel wanneer je die 
nieuwe baan hebt gevonden? Vaak 

zie je dan dat alleen de nieuwe functie 
wordt toegevoegd en dat de rest blijft 

zoals het was. Dat is een enorme gemiste 
kans want je blijft aantrekkelijk voor potentiële 

werkgevers in plaats van potentiële klanten!

Een profiel dat aantrekkelijk is voor potentiële werkgevers 
gaat vooral heel erg over die persoon zelf; een vrij egocen-
trisch profiel dus. Een potentiële klant die op je profiel komt 
- die jou dus nog niet kent - is nog helemaal niet geïnteres-
seerd in jou; hij of zij is op zoek naar een oplossing voor 
zijn of haar probleem of uitdaging. Zorg er dus voor dat 
jouw hele LinkedIn profiel verandert van egocentrisch naar  
klant-centrisch!

Maak wat van je LinkedIn!

Perry van Beek traint en coacht sinds 2009 professionals in het gebruik van LinkedIn en heeft 
de bestseller LinkedIn Sales Navigator voor Dummies geschreven. Naast honderden MKB 
bedrijven, heeft hij ook organisaties geholpen als United Nations, Deloitte, Cisco, ABN-AMRO 
Bank getraind. Wil jij jouw eigen LinkedIn profiel of die van je sales team ook eens een goede 
update geven? De LinkedIn trainingen van Social.ONE zijn specifiek gemaakt om sales 
mensen snel te laten groeien met en op LinkedIn.

Perry van Beek • www.social.one
perry@social.one

“Een enorme 
gemiste kans want 

je blijft aantrekkelijk voor 
potentiële werkgevers in 

plaats van potentiële 
klanten!”
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Coolblue neemt 
softwareleverancier 
over
Elektronicaretailer Coolblue heeft Plotwise overgenomen. Plotwise 
ontwikkelt software voor het plannen van online orderleveringen. Door 
deze overname wordt PostNL klant bij Coolblue. Coolblue kocht zijn eigen 
leverancier Plotwise, die zijn software gebruikt om bezorgers te helpen met 
bezorgen. Zo biedt het bedrijf een webshopmodule aan waarmee klanten 
bezorgmomenten kunnen kiezen. De software houdt rekening met het 
verkeer en andere tussenstops op de route.

Daling smartphoneverzendingen
De wereldwijde smartphoneverzendingen daalden met 11% door ongunstige  
economische omstandigheden en een trage seizoensvraag in het eerste kwartaal van 
2022. Samsung leidde de markt met een marktaandeel van 24%, een stijging van  
19% in het vierde kwartaal van 2021 toen de leverancier zijn 2022-portfolio vernieuwde. 
Apple werd tweede, met een solide Q1 dankzij de groeiende vraag naar zijn iPhone 
13-serie. Xiaomi bleef op de derde plaats vanwege de geweldige prestaties van zijn 
Redmi Note-serie. OPPO (inclusief OnePlus) en vivo vervolledigden de top vijf met  
10% en 8% aandelen. 

Samsung Galaxy pop-up 
shop in Westfield Mall
Samsung heeft in Westfield Mall of the Netherlands een Galaxy pop-up shop 
geopend. Hier kunnen bezoekers zich onderdompelen in het Galaxy-eco-
systeem en de nieuwste innovaties uitproberen. Ze gaan niet met lege handen 
naar huis, want iedereen kan in de Galaxy photobooth een vrolijke foto met 
tulpen maken die direct afgedrukt wordt. Zes op tien Nederlanders 

gebruikt smartphone 
stiekem onder werktijd
64 procent van de Nederlanders spiekt wel eens op de telefoon in de 
tijd van de baas of leraar. Dit blijkt uit onderzoek van  
Smartphonehoesjes.nl onder meer dan 1.100 respondenten.  
68 procent van de vrouwen zegt weleens op de telefoon te kijken op 
school of werk tegenover 63 procent van de mannen. Ruim vier op 
de tien Nederlanders gebruikt hun smartphone drie uur of langer per 
dag. De smartphone wordt door de Nederlanders het meest gebruikt 
voor social media. Voor 38 procent is social media de belangrijkste 
activiteit, gevolgd door Whatsapp/SMS (29%) en 17 procent besteedt 
die tijd aan het lezen of kijken  
van nieuws.
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Eerste Huawei Experience 
Store in Amsterdam
Huawei heeft eind april zijn eerste Experience Store in Nederland geopend. Deze is te 
vinden in Amsterdam Zuid op de Ferdinand Bolstraat. Er zijn verschillende gedeeltes in 
de winkel, gebaseerd op een productcategorie, namelijk Smart Office, Fitness & Health, 
Gaming, Audio en Smart Home. Daarnaast wil Huawei met zijn Experience Store ook 
helpen bij technische problemen. Voor praktische vragen, maar ook voor een technisch 
probleem. Hiervoor schakelt Huawei Fixables in die dit voor het merk verzorgt. 

Eerste Meta 
Store
Op 9 mei opende Meta de Meta Store 
op de campus in Burlingame, Californië, 
om Portal, Ray-Ban Stories en Quest 
2 te ontdekken en persoonlijk uit te 
proberen. Gelijktijdig is een winkeltabblad 
toegevoegd aan meta.com, waardoor 
het eenvoudiger wordt om alle hardware 
producten op één plek online te kopen. 
Via interactieve demo's kan de bezoeker 
met Portal videogesprekken voeren met 
winkelmedewerkers, ontdekken hoe 
Ray-Ban Stories je kan helpen aanwezig 
te blijven in de wereld om je heen, en de 
magie van VR ontdekken met een Quest 
2 demonstratie. 

Helft Nederlanders vreest inbreuk 
privacy door slimme apparaten
Maar liefst 48 procent van de Nederlanders is bang dat slimme apparaten in huis inbreuk 
kunnen maken op hun privacy. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl. Desondanks 
verwacht één op de vijf 
respondenten dat zij binnen 
vijf jaar volledig zijn over-
gestapt op het gebruik van 
slimme apparaten. Vooral 
mannen willen hun huis 
‘slimmer’ maken. Zo gebruikt 
maar liefst een kwart van 
hen naar verwachting binnen 
vijf jaar uitsluitend slimme 
apparaten, tegenover slechts 
zeventien procent van de 
vrouwen. Daarbij maken 
vooral dertigers zich opvallend 
vaker zorgen om hun privacy 
(56 procent) dan zestig-
plussers (veertig procent). 

Prijsbewuste 
winkels 
profiteren 
van inflatie
Van de tien retailers met de hoogste groeiver-
wachting voor de komende twee jaar, blinken 
er acht uit in hun prijsstelling. In deze tijd van 
extreem hoge inflatie heeft de prijsbewuste 
winkelier het beste toekomstperspectief, 
blijkt uit het Retail-Merkenonderzoek 2022 
van Hendrik Beerda Brand Consultancy. De 
historische daling van de koopkracht maakt 
de Nederlandse consument nog functioneler 
ingesteld. Mede dankzij zijn scherpe prijs-
stelling behoudt bol.com zijn koppositie. 
Top 10 retailmerken met de hoogste groei-
verwachting in 2022 in volgorde van belang-
rijkheid: bol.com, Action,,Lidl, Amazon, IKEA, 
Kruidvat, Aldi, Primark, Jumbo, Coolblue.
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Jan-Willem Van Dijk verkoopt 
zijn aandeel in Forza
Jan-Willem van Dijk verkoopt zijn aandelenpakket in Forza Refurbished aan Rogier 
Schuurmans. Schuurmans was in 2016 en 2017 CFO bij Forza en had vanaf die tijd 
ook een klein aandelenpakket in het bedrijf. Afgelopen jaar zag Forza de omzet met 
20 procent stijgen tot 45,4 miljoen euro bij een EBITDA resultaat van 1 miljoen euro en 
werden 175.000 devices verkocht. Beiden benadrukken dat de ingezette koers van 
het bedrijf niet zal veranderen. De focus zal blijven liggen op de inkoop, productie en 
verkoop van refurbished iPhones en iPads tegen scherpe prijzen, uitstekende kwaliteit 
en optimale beschikbaarheid.

Simyo uitgeroepen tot 
klantvriendelijkste telecombedrijf

Simyo is uitgeroepen tot het klantvriendelijkste 
telecombedrijf van Nederland 2022. In een onafhan-
kelijk onderzoek beoordelen Nederlandse consu-
menten Simyo met een gemiddeld klantcijfer van 8,00, 
de hoogste score. 

Gigaset blijft zwarte cijfers schrijven 
ondanks tegenslagen
De Raad van Commissarissen van Gigaset AG heeft de mandaten van de Raad van Bestuur van 
Klaus Weßing, CEO, en Thomas Schuchardt, CFO, verlengd. Gigaset zit als gevolg van corona 
en gronstoffentekorten al twee jaar in zwaar weer. Niettemin kon de onderneming haar inkomsten 
en operationele EBITDA voor 2021 verhogen en staat zij opnieuw in de zwarte cijfers met een 
positief geconsolideerd resultaat van EUR 0,5 miljoen. 

Bereik.io heet 
voortaan 
Rinkel
De aanbieder van virtuele telefooncentrales, 
Bereik.io, gaat verder als Rinkel. Naast deze 
naamswijziging, onderdeel van een ambitieuze, internationale groeistrategie, heeft het bedrijf 
de Amsterdamse investeringsmaatschappij Airbridge Equity Partners binnengehaald als 
aandeelhouder. Het bedrijf, in 2014 opgericht door ondernemers Jeroen van Vierzen en 
Jesper Paardekooper, ontwikkelt en levert virtuele telefooncentrales waarmee bedrijven 
eenvoudig de bereikbaarheid van medewerkers kunnen organiseren. Zij maken gebruik 
van een vast telefoonnummer en een door Rinkel ontworpen platform waarmee inkomende 
telefoongesprekken via slimme, flexibele functies worden doorgeschakeld naar de juiste 
persoon of automatisch worden beantwoord. 

PCS Wireless
neemt 
reparatie bedrijf 
New ComServe 
Group over
Op 9 mei opende Meta de Meta Store 
op de campus in Burlingame, Californië, 
om Portal, Ray-Ban Stories en Quest 
2 te ontdekken en persoonlijk uit te 
proberen. Gelijktijdig is een winkeltabblad 
toegevoegd aan meta.com, waardoor 
het eenvoudiger wordt om alle hardware 
producten op één plek online te kopen. 
Via interactieve demo's kan de bezoeker 
met Portal videogesprekken voeren met 
winkelmedewerkers, ontdekken hoe 
Ray-Ban Stories je kan helpen aanwezig 
te blijven in de wereld om je heen, en de 
magie van VR ontdekken met een Quest 
2 demonstratie. 



  TBM • JULI 2022   53

Redactie 

Daniela Sarlo 
in directie 
Expert Groep
Daniela Sarlo is benoemd tot commercieel 
directeur van de Nederlandse Expert Groep. 
Door de grote groei en verdere professionali-
sering van Expert in de afgelopen jaren, is in 
nauw overleg tussen directie, bestuur STAK 
en raad van commissarissen, besloten om 
de directie uit te breiden. Samen met algemeen directeur Dik Pijl zal Daniela Sarlo verder 
meebouwen aan een toekomstbestendig Expert. Daniela werkt al 14 jaar bij Expert, haar 
laatste functie was hoofd commercie. Daarvoor werkte ze bij MediaMarkt.

Nog langer 
wachten op 
supersnel 5G; 
op z’n vroegst 
eind 2023
Nederland kan op zijn vroegst eind 2023 
gebruik gaan maken van de 3,5 Ghz- 
frequentieband voor supersnel 5G. Ook moet 
satellietbedrijf Inmarsat nog een tijdje een 
klein deel van die frequentieruimte kunnen 
gebruiken. Hierdoor komt de ontwikkeling van 
veel 5G applicaties nog niet van de grond. Het 
uitstel wordt vermeld in een aanbiedingsbrief 
van minister Micky Adriaansen aan de Tweede 
Kamer. Zie het artikel elders in deze editie.

Van Herck nieuwe 
Commercial 
Director Harmony
Jef Van Herck treedt aan als Commercial Director 
van Harmony. Het bedrijf geldt al meer dan 
twintig jaar als specialist in verzekeringen voor 
consumenten elektronica, zowel voor retail als  
voor de zakelijke markt. Van Herck (39), afkomstig 
uit België, bekleedde in het verleden management-
functies in de retail en de verzekeringssector. De 
afgelopen jaren was hij voor Harmony al actief als 
Head of business development.

Smartphones 
Vivo vanaf juni 
in Nederland te 
koop
Vanaf juni zijn smartphones van het Chinese 
Vivo te koop in Nederland. Modellen in de 
prijsrange komen via distributeur V2Future 
beschikbaar bij 'de belangrijkste telecom 
retailers en specialisten in Nederland.' De 
distributeur claimt zo 'direct volledige dekking 
binnen het Nederlandse retail landschap' en 
zegt in juni direct diverse marketingcampagnes 
te starten om Nederlanders bekend te maken 
met het merk Vivo. Vivo valt onder moeder-
bedrijf BBK Electronics. Hieronder vallen ook 
Realme, OPPO en OnePlus., OPPO en OnePlus 
zijn al jaren volop beschikbaar in Nederland. 
Vivo is al wat langer in Europa beschikbaar en 
laat daar goede groeicijfers zien.

Game Mania en Harmony 
bundelen krachten
Game Mania en Harmony werken voortaan samen. Gamers kunnen nu hun garantie 
uitbreiden om verzekerd te zijn van de ultieme gaming experience. Door deze samenwerking 
kunnen gamers nu in alle Game Mania winkels in Nederland en in België hun console 
verzekeren met Game Mania Protect. Hiermee kiezen klanten de verzekering die bij hun 
device past. Er is keuze uit een eenmalige 
of een maandelijkse formule. De verzekering 
gaat direct in en geldt voor defecten, schade 
en eventueel ook diefstal. De dekking is 
wereldwijd. Eventuele schadeafhandeling of 
vervanging loopt rechtstreeks via de klanten-
service van Harmony – zonder eigen risico. 
En hierbij staat de snelheid en klanten ervaring 
voorop. 
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Niet dat het altijd zo makkelijk is, beaamt Gert. 
De afgelopen jaren was het sowieso lastig 
een fysieke winkel te runnen, vanwege de 
lockdowns. “Het is natuurlijk een lastige markt. 
Consumenten worden van alle kanten bestookt 
met aanbiedingen. De marges staan onder 
druk en de beloningen van de providers zijn 
gehalveerd ten opzichte van 5 jaar geleden. 
We moeten het hebben van de hardware, de 
accessoires én de service. Als het dan gaat om 
de marges dan zijn die op nieuw minimaal en 
op refurbished beter”, zo stelt hij vast. 

Goede focus
Gert: ”Binnen de Welcom formule worden 
alle operators aangeboden, dus we kunnen 
onafhankelijk advies geven. Daarnaast leveren 
we heel bewust alleen Apple en Samsung, de 
topmerken die goed zijn voor 95 procent van 

de markt. Daarvan hebben we alle actuele 
toestellen in huis, want voorraad is key.”  Zo 
verkoopt hij niet alleen nieuwe toestellen van
Apple en Samsung, maar is ook Forza Refur-
bished opvallend aanwezig in de winkel op 
een toplocatie in winkelcentrum De Eglantier 
in de wijk de Maten in Apeldoorn. Een modern 
winkelcentrum met zo’n 60 winkels én gratis 
parkeren. In deze winkel kun je terecht voor het 
juiste advies en aankoop, maar ook voor alle 
zaken rondom het aansluiten, overstappen en 
overzetten van gegevens. En voor Internet en 
TV voor thuis en het repareren van je telefoon 
of tablet.
Zo’n 75 procent van zijn klanten zijn  
consumenten, de rest is zakelijk. De laatste 
groep kan voor een mobiel en/of een 
abonnement terecht, maar ook voor VoIP, 
waarvoor Gert samenwerkt met Voipro/Telador.

Betalen voor service
Er is nog altijd veel behoefte aan support en 
advies rond smartphones, stelt Gert vast. 
Wij onderscheiden ons door de klant te 
ontzorgen van A tot Z en zo waarde toe te 
voegen. Dat betekent met ze aan tafel gaan, 
met een goede kop koffie, en alles regelen, 
daar is echt behoefte aan. Bijvoorbeeld aan het 
overzetten van data, dat vinden mensen echt 
heel lastig. We concurreren ook nooit op prijs. 
Op kwaliteit winnen we het van iedereen. Ja, 
daar hangt een prijskaartje aan, maar dat vindt 
de klant geen probleem.”

Bij Welcom bij Bosselaar betalen klanten voor 
die service. Als een van de weinigen biedt Gert 
zijn klanten een tweejarig service-abonnement 
voor 29,99 euro, het Onbeperkt Service Pakket. 
Zaken als data overzetten of een leentoestel 
bij reparatie vallen daaronder. Kosten van 
benodigde materialen en reparatiekosten bij 
schade niet. 

“Geld vragen voor service is het moeilijkste 
wat er is en wordt dan ook weinig gedaan in 

Refurbished aanbod Forza cruciaal 
voor succes Welcom bij Bosselaar

Hoe succesvol kun je anno 2022 zijn met een telecomwinkel? Het antwoord vinden 
we in Apeldoorn bij Welcom bij Bosselaar. Op basis van persoonlijk contact en 
onvoorwaardelijke service runt Gert Bosselaar hier al sinds 2013 zijn zaak. En met 
succes, zo blijkt. Alles draait hier om persoonlijk contact en onvoorwaardelijke service.



  TBM • JULI 2022   55

Welcom bij

onze branche. Maar we zien dat klanten bereid 
zijn om te betalen, mits de service excellent 
is. In het verleden bekeken we per keer wat 
we daarvoor vroegen, maar nu hebben we dit 
pakket ontwikkeld. We verkopen het vaak op 
het moment dat de klant data wil overzetten 
naar een nieuw toestel. Zo blijft de klant ook 
gebonden aan de winkel.” Zijn Welcom-collega 
in Boxmeer is er recent ook mee gestart. 

Refurbished
Een andere troef in het succes van Welcom bij 
Bosselaar is het schap van Forza Refurbished, 
strategisch opgesteld achter de koffietafel. 

Want de verkoop van refurbished Apple’s is 
een belangrijke omzetpijler in de zaak. En dat 
gaat niet onverdienstelijk, zo blijkt uit de forse 
kampioensbeker in het Forza –schap, die begin 
dit jaar werd uitgereikt omdat deze Welcom de 
beste Forza-omzet had in 2021.
Gert was al vanaf 2013 actief met het herstellen 
en doorverkopen van ingeruilde toestellen. In 
2015 kwam refurbished op en werd het risico 
rond garantie wat groter. Op dat moment ging 
hij op zoek naar een betrouwbare leverancier. 
“Ik zocht een partner die problemen op kon 
lossen, die aanbod én voorraad had en garantie 
bood. Dat werd dus Forza Refurbished.”

Gert :”We zien dat refurbished vanaf 2019 
een vlucht heeft genomen.” “ Het Keurmerk 
wat toen in het leven is geroepen, heeft het 
vertrouwen in refurbished een flinke boost 
gegeven”, beaamt account manager Luca 
van Dijk van Forza. Gert vult aan: ”Voor die tijd 
waren er ook veel cowboys op de markt en 
was er veel negatief nieuws. Het Keurmerk is 
echt een toegevoegde waarde gebleken.
De vraag is nu veel groter, daarvoor moesten 
we die echt creëren.“

Het is ook belangrijk in het kader van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
en je ziet dat consumenten dat aspect ook 
belangrijk vinden. De consument wil en de 
zakelijke markt moet. Als het gaat om Apple, 
proberen we echt te sturen op refurbished. 
Met Forza kan ik wél een aantrekkelijke marge 
maken en is ook de verkoop van accessoires 
nog eenvoudiger. Immers, op het toestel 
zijn lichte gebruikerssporen aanwezig, die 
vervolgens met een hoes en screenprotector 
volledig te bedekken zijn. Refurbished blijft dan 
ook zeker doorgroeien”

Toekomst
Gert heeft sinds de start van de samen-
werking nooit gedacht aan overstappen naar 
een andere leverancier. “De samenwerking is 
prettig, er is veel aanbod bij een goede prijs/
kwaliteit verhouding. Bij uitval reageert de after 
sales altijd heel adequaat. Defecten hoeven we 
maar aan te melden via de portal, dan sturen 
we de toestellen kosteloos op en zijn ze binnen 
een week weer terug. Er is ook nooit discussie 
over een garantie.” ”Die is bij Forza onvoor-
waardelijk voor twee jaar”, vult Luca aan.
Gert kiest ook bewust voor het Forza merk en 
niet voor het Forza white label. “Forza is een 
prima merk, het investeert veel in marketing 
en de klant kent het merk in veel gevallen. De 
verpakking ziet er ook prima uit. En als ze het 
niet kennen vertrouwen ze op ons advies.”

Voorlopig heeft Gert nog genoeg plezier in zijn 
werk. “De diversiteit van de branche is leuk. 
Maar vooral dat je mensen kunt helpen en ze 
blij maakt.”
En de toekomst? “Rooskleurig”, oordeelt Gert 
tot slot. “Er zal altijd behoefte blijven aan het 
ontzorgen van de klant bij de aanschaf van een 
toestel en een abonnement. Belangrijk is wel 
dat je volume kunt maken. Daarom denk ik ook 
om de komende jaren te groeien door 1 of 2 
winkels erbij te nemen. “

Achtergrond 
Gert is niet helemaal toevallig de telecom 
ingerold. Samen met zijn vader was hij vanuit 
de autobranche al actief met het inbouwen 
van autotelefoons. Dit na zijn opleiding bij 
de IVA in Driebergen. Daarna was hij vier 
jaar bedrijfsleider in een sneaker store tot 
hij in 2013 als bedrijfsleider van de Welcom 
formule met deze vestiging begon. De 
winkel in Apeldoorn was in eerste instantie 
bestemd als pilot store voor de franchise 
formule. Eigenaar was Retail Synergie, die de 
formule in 2011 was gestart. In 2015 wilde 
deze de vestiging verzelfstandigen, waarna 
Gert de mogelijkheid kreeg de winkel over te 
nemen. In 2018 nam wat nu Yielder Group 
heet de Welcom formule over. Binnen Yielder 
vallen onder meer de merken INTO, IP Visie, 
Connectivity Factory, Telecombinatie en 
dus Welcom Bij. “Dat heeft voor ons prima 
uitgepakt. Betere afspraken, betere organi-
satie. Met twintig winkels zijn we een kleine, 
maar heel hechte groep binnen Yielder. Een 
mooie club met dezelfde uitstraling; kwaliteit, 
vertrouwen en service.”

Luca van Dijk Gert Bosselaar 
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Ontwikkelingen rond 3,5 
GHz – wanneer krijgen we 
nu echt snel 5G?

De hogere snelheden en nieuwe diensten 
van 5G komen pas met de 3,5 GHz band, 
terwijl de echte 5G topsnelheden mogelijk 
zijn met de 26 GHz mmWave band. In 2019 
zijn in Europa afspraken gemaakt dat vanaf 
eind 2020 de 3,5 GHz en de 26 GHz band 
beschikbaar moeten zijn voor 5G mobiele 
communicatie. Europa heeft immers de 
ambitie om dankzij 5G onze maatschappij 
en economie verder te ontwikkelen. Ook 
Nederland heeft moeten beloven dit te gaan 
waarmaken. Maar zover is het nog niet.

Multibandveiling 2020
In 2019/2020 is het ministerie van Econo-
mische Zaken en Klimaat druk bezig geweest 
met de multibandveiling van 700 MHz, 1400 
MHz en 2100 MHz. Het beschikbaar stellen 
van de andere frequentiebanden had even 
wat minder aandacht. Daarbij speelt mee dat 
Nederland extreem goed scoort in de testen 

van 4G dekking en capaciteit (alle drie de 
Nederlandse operators staan in de wereld-
wijde Top 10 qua testresultaten), waardoor het 
ministerie erg positief is over wat zij bereikt 
hebben in Nederland.

Huidige Situatie
De situatie op de 3,5 GHz band is in 
Nederland wel lastiger dan in veel andere 
landen. Er was namelijk defensiegebruik, 
privaat en Inmarsat. Hoe zat het ook alweer.

1. Defensie
Mede voor onze NATO bondgenoten hebben 
wij een afluisterstation van de Militaire 
Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) in 
Burum. Het heeft de afgelopen jaren heel wat 
discussie gekost, maar uiteindelijk wordt deze 
per september 2022 elders ondergebracht. 
Vanwege veiligheid is niet bekend waarheen, 
misschien op een bergtop in Spanje of zo.

2. Private gebruikers
Sinds ongeveer 2015 is het mogelijk om op de 
3,5 GHz in Nederland licenties aan te vragen. 
Dit is gedaan voor meer dan 200 netwerken, 
waarbij veel Fixed Wireless Access licenties 
zijn uitgegeven. Dit wordt gebruikt om vast 
internet te leveren in de buitengebieden, 
meestal gebaseerd op een wifi-achtig protocol. 
Daarnaast wordt het gebruikt door een paar 
grote gemeentes, met name voor camera’s 
in de grote steden. De licenties voor deze 
systemen verlopen per september 2022, zij 
hebben als alternatief ruimte gekregen in de 
28 GHz band. Gelukkig net boven de 26 GHz 
mmWave band van 5G.

Daarnaast zijn er nog diverse Private 4G 
netwerken actief in deze band, waaronder 
bij ECT en RWG containerterminals in de 
Rotterdamse haven. Zij zijn het lastigst om te 
verhuizen, omdat dit 24/7 operaties zijn.

Sinds de zomer van 2020 hebben we 5G netwerken in Nederland. Helaas zijn er zeker tot eind 2023 
geen hogere snelheden of nieuwe diensten beschikbaar. In dit artikel kijken we naar de ontwikkelingen 
op het gebied van spectrum, want alleen met méér frequentieruimte kan de belofte van 5G worden 
waargemaakt.
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3. Inmarsat
In een rapport van de Kwink groep uit 2018 
over de toekomst van de 3,5 GHz band, is het 
Ministerie al gewaarschuwd voor de situatie 
van Inmarsat. Helaas is dit niet voldoende 
opgepakt, waarbij het leek alsof er geen 
rekening met hen gehouden hoefde te worden. 
De rechter heeft afgelopen zomer bepaald, 
dat Inmarsat mede vanwege het internationaal 
veiligheidsfunctie, niet zomaar aan de kant kon 
worden geschoven.

Nieuwe indeling 2019
In 2019 is al wel een voorlopig idee gepubli-
ceerd over de indeling van de 3,5 GHz, waarbij 
naar mijn mening vooral is geluisterd naar de 
belangen van de mobiele operators. De private 
netwerken kregen op twee plekken slechts 50 
MHz toegewezen (zie 2. in de grafiek). Er is nog 
iets met amateur radio satelliet gebruik tussen 
3400 – 3410 MHz, waardoor het onderste 
deel niet helemaal schoon is. Daarnaast heeft 
Defensie ook 3300 – 3400 MHz in gebruik, zij 
willen vanwege potentiële verstoringen liever 
niet een operator met veel zendvermogen 
direct naast hun frequentiegebied. Aanwijzing 
voor privaat gebruik met lage zendvermogens 
lag daarmee voor de hand. Tevens hebben 
de huidige Private 4G gebruikers van de 3,5 
GHz band apparatuur die of 3400 – 3600 
MHz (Band 42) of 3600 – 3800 MHz (Band 43) 
ondersteunen. Een blok van 3400 – 3450 MHz 

en een blok van 3750 – 3800 MHz kan dan 
voor beide groepen een oplossing bieden met 
alleen een frequentie aanpassing.

Lobby
Sinds 2019 is er door diverse partijen veel 
gelobbyd richting het ministerie. Want twee 
kleine blokken voor private netwerken 
levert allerlei teleurstellingen op voor nieuwe 
gebruikers. Dit heeft te maken met maximale 
snelheid, met afstemming met andere 
gebruikers en voor synchronisatie (ook over 
de grens). Er is aangegeven dat aansluiting bij 
het Duitse model veel meer voordelen biedt 
voor toekomstige ontwikkelingen en ook voor 
technische realisatie. Ook wordt de situatie  
voor de mobiele operators veel eenduidiger  
qua afstemming aan de grens.

Rechtszaak Inmarsat
Het ministerie heeft heel lang niet gereageerd 

op deze signalen en is druk verder gegaan met 
de voorbereiding van de veiling, die de tweede 
helft van 2021 moest plaatsvinden. In de 
zomer van 2021 heeft Inmarsat een rechtszaak 
gewonnen, waarbij de rechter de Neder-
landse staat heeft opgedragen tot een goede 
oplossing te komen voor Inmarsat. Inmarsat 
heeft immers het recht om uit te zenden op 
deze frequentie en heeft daarbij ook een inter-
nationale verantwoordelijkheid voor communi-
catie met schepen in geval van nood. Dat mag 
niet zomaar aan de kant worden geschoven.
Na de rechtszaak stond de planning van de 3,5 
GHz veiling (eind 2021/begin 2022) weer totaal 
op losse schroeven. In september 2021 heeft 
de minister toegezegd een commissie van wijze 
mannen te benoemen, die op korte termijn met 
een rapport moesten komen. Uiteindelijk is in 
december 2021 de commissie benoemd, die 
vervolgens gesprekken met alle partijen hebben 
gevoerd. Op 12 mei jongstleden is hun rapport 
gepubliceerd, waarbij zij vooral aanmoedigen 
om onduidelijkheden weg te nemen en op een 
constructieve manier met alle betrokkenen tot 
oplossingen te komen.

Oplossing Inmarsat
Inmarsat is al sinds 2019 bezig om te verhuizen 
naar een nieuwe locatie, nadat zij hoorden 
van de plannen van de Nederlandse overheid. 
Dat proces heeft enkele jaren nodig en is nog 
zeker niet afgerond. Er zijn nog een aantal 
onzekerheden rondom de planning, onder 
andere omdat de Griekse overheid nog een 
licentie moet afgeven. Daarnaast worden door 
Inmarsat ook nieuwere satellieten toegepast 
en van oude satellieten afscheid genomen, 
waardoor Inmarsat van 126 MHz nu terug kan 
gaan naar ongeveer 80 MHz per eind 2023. 
Op dit moment mag boven de lijn Amsterdam 
– Zwolle geen 3,5 GHz worden gebruikt, om 
niet in Burum voor verstoring te zorgen. Door 
toepassing van filtering op het grondstation 
van Inmarsat is het mogelijk om de interfe-
rentie door andere gebruikers te beperken. 
Volgens de commissie is dan een exclusiezone 
nodig van 15 kilometer rondom Burum, (zie 
afbeelding). 

Sinds 2019 is er door 
diverse partijen veel 
gelobbyd richting het 
ministerie

Over de auteur
Eildert van Dijken is Principal Consultant bij 
Strict en is al vele jaren bezig met mobiele 
communicatie. Hij is vooral betrokken 
bij connectiviteitsvraagstukken, voert 
regelmatig onderzoek uit en publiceert  
over nieuwe technologieën.

In de grafiek zijn de verschillende huidige gebruikers weergegeven.
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Bob van der Meij (links) en Wesley Motiram

Het effect van de exclusiezone op de uitrol van 
5G in de 3,5 GHz band is daarbij beperkt. Want 
operators zullen naar verwachting de uitrol van 
3,5 GHz beperken tot grote steden, plaatsen 
waar veel mensen samenkomen en mogelijk 
snelwegen en spoortracés. Bovendien vergt 
de uitrol van 3,5 GHz ook enkele jaren, die pas 
ingaan na de veiling. Daarmee is de werkelijk 
impact van de exclusiezone wat mij betreft 
minimaal. 

In het advies van de commissie is opgenomen 
om, afhankelijk van de voortgang van de 
verhuizing van Inmarsat en het gebruik van 
nieuwe satellieten, de mobiele operators tijdelijk 
minder spectrum te geven. De 300 MHz die 
voor de operators beschikbaar komt, moet 
dus tijdelijk met 80 MHz worden verminderd, 
tot Inmarsat klaar is met de verhuizing naar 
Griekenland. Daarnaast adviseert de commissie 
om de onderste 100 MHz te gaan gebruiken 
voor private netwerken (zie punt 3 in de 
grafiek). Dit heeft wel voordelen voor de huidige 
gebruikers, maar nadelen voor de langere 
termijn.

Nieuw voorstel ministerie
Sinds het voorjaar van 2022 is het ministerie 
bezig om een nieuwe indeling te bekijken, 
namelijk 100 MHz voor de private netwerken 
aaneengesloten bovenin de band, net zoals dat 
wordt toegepast in Duitsland (punt 4 en 5 in de 
grafiek). Door de vertraging van de rechtszaak 
en de aanhoudende lobby vanuit de industrie 
is men gelukkig tot nieuwe inzichten gekomen. 
De minister heeft beloofd om vóór de zomer 
van 2022 met een reactie te komen op het 
rapport van de commissie. We hopen dat dit 

snel duidelijkheid verschaft, zodat Nederlandse 
operators en organisaties eindelijk verder 
kunnen met hun 5G plannen.

Situatie Duitsland
In Duitsland is deze 100 MHz voor private 
netwerken een groot succes, met meer dan 
160 licenties voor grote en kleine netwerken. 
Elke grote industriële organisatie heeft een 
eigen netwerk gebouwd of is druk bezig 
plannen daarvoor te ontwikkelen. Deze ontwik-
keling is overigens niet negatief voor de mobiele 
operators, aangezien zij in het overgrote 
deel van de gevallen gevraagd worden om 
een netwerk te ontwerpen, te bouwen en te 
onderhouden. Deze grote bedrijven willen geen 

simkaart, maar wel diensten afnemen van 
operators. De zeggenschap over het netwerk 
en de frequentie blijft bij de organisatie zelf. 

Conclusie
Aansluiten bij het Duitse model heeft grote 
voordelen voor de ontwikkeling van het 
ecosysteem. Bedrijven zijn op zoek naar 
lange termijn beschikbaarheid en voorspel-
baarheid van kosten, dan pas zal men grote 
investeringen doen in de bouw van private 
netwerken. Want ook in Nederland zitten 
verschillende organisaties met smart te 
wachten op duidelijkheid over het beschikbaar 
komen van private 5G frequenties en oplos-
singen. Op dit moment loopt Nederland met 
5G achter in Europa, zowel op de ontwikke-
lingen van de operator mobiele netwerken als 
de private netwerken. En dat is niet goed voor 
de innovatie en economische ontwikkeling!

5G
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Redactie 

Pieter Waasdorp met PCS Services 
NL leidend in repair en verkoop 
gebruikte producten

Voor wie PCS Wireless niet kent ; PCS is dé 
wereldleider op het gebied van her-distributie 
van premium pre-owned consumenten-
elektronica en daarmee samenhangende 
services. Een hele mond vol, maar het komt 
neer op het inzamelen en vervolgens gereed 
maken van gebruikte elektronica om weer 
verkocht te worden. Met de slogan ‘powering 
the mobile secondary market’ richt PCS 
Wireless zich daarbij volledig op het verlengen 
van de levensduur van met name tablets, 
smart phones, (spel)computers en monitoren 
voor premium merken als Apple, Samsung, 
Google, Nintendo en Dyson. Pieter: “Dit zijn 
brands die hun waarde behouden. De kracht 
van PCS zit hem in het wereldwijd kunnen 
leveren van services, het vertrouwen van een 
grote groep klanten én de kwaliteit die een 
vaste groep vakmensen leveren.”

Van ComServe naar PCS Services NL
Dan de link naar ComServe, dat direct de 
naam heeft gewijzigd naar PCS Services NL. 

PCS Wireless vergroot met de overname 
haar aanwezigheid in Europa en breidt de 
activiteiten uit met de discipline repair. Pieter: 
“Wij faciliteren het hele reparatieproces voor 
diverse soorten partners in de hele Benelux. 
Van transport, installaties en geautoriseerde 
reparaties voor diverse merken als HP, Asus 
& Lenovo, tot retailers, resellers en verze-
keraars. Het testen en verzendklaar maken 
van pre-owned apparatuur wordt hieraan 
toegevoegd. Het verschil tussen dit proces en 
reparatie van een product is niet zo groot.“ 
Voor de reparatie services blijft de focus op 
de Benelux. Pieter: “PCS Services NL staat 
bekend als één van de klantvriendelijkste 
bedrijven in de markt. We luisteren goed 
naar onze klanten en vertalen hun wensen in 
hun manier van werken. De grote merken en 
retailers waarderen dat en hiermee creëren 
we een solide basis.Met deze uitbreiding zal 
onze kwaliteit en dienstverlening alleen maar 
toenemen.” 

Rosmalen
Zoals gezegd wordt een deel van de core 
business van PCS toegevoegd aan de 
werkzaamheden in Rosmalen. Via allerlei 
inkoopprogramma’s komen de toestellen 
binnen. Na controle, schoonmaak, datawipe,-
testen en kwalificeren op basis van cosme-
tische staat (graden), kunnen de toestellen als 
volwaardig gebruikt product hun tweede of 

Als we lezen dat de wereldspeler PCS Wireless de Nederlandse New ComServe Group overneemt worden we al een 
beetje nieuwsgierig, maar als duidelijk is dat Pieter Waasdorp de nieuwe General Manager wordt, willen we helemaal 
het naadje van de kous weten. Pieter, hiervoor managing director van Renewd, heeft een verleden in de repairbranche. 
We vragen hem naar zijn overstap en de plannen van PCS Wireless met deze Nederlandse overname.

Pieter Waasdorp, General Manager voor 
PCS Services in Nederland
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zelfs derde leven in. Pieter: “Daarnaast gaan 
we vanuit Rosmalen ook de opslag en het 
logistieke gedeelte voor heel Europa op ons 
nemen. Hij vervolgt: “De havens, luchthavens 
en de infrastructuur zijn hier subliem, het is 
relatief eenvoudig om vanuit Rosmalen alles 
over Europa te distribueren. “

Uitbreiding
PCS Services NL fungeert al jaren als belang-
rijke spil in het proces van inkoop, reparatie cq. 
klaar maken voor verkoop en speelt daarmee 
een belangrijke coördinerende rol. Met de 
komst van Pieter wordt die rol verder ingevuld. 
Het blijft zeker niet bij alleen de naamswij-
ziging en de toevoeging van de standaard 
PCS services, stelt Pieter. “Hoofddoel is om 
binnen de PCS groep invulling te geven aan 
maximale verlenging van de levenscyslus van 
apparatuur en circulariteit. Steeds meer markt-
partijen vinden die belangrijk en wij kunnen 
dit faciliteren. Op de locatie in Rosmalen is 
ruimte voor uitbreiding. Er komt een nieuwe 
hal bij en daarnaast zullen ook de werkzaam-
heden verder worden uitgebouwd. Naast de 
terugkoopprogramma’s, reparatieservices 
en logistiek en warehousing valt te denken 
aan diensten die meer gericht zijn op foward 
logistics en fulfilment.” Door deze uitbreiding 
van activiteiten wordt voor het komend jaar een 
forse groei verwacht van 100 naar 130 à 140 
specialisten.

Onder de leiding van Pieter zullen processen 
worden geoptimaliseerd en er zal worden 
gekeken waar het bedrijf kan uitbreiden. Al 
eerder in zijn carrière leidde hij bedrijven in de 
reparatiesector. Pieter: “In de tijd dat ik er uit 
was, is er meer focus gekomen op de verkoop, 
maar de processen zijn vrijwel gelijk gebleven. 
Wat mij positief heeft verrast, al verbaasde het 
me eigenlijk ook weer niet, zijn de mensen die 
hier werken; enorm gemotiveerd en gedreven. 
Echte specialisten die gaan voor kwaliteit en 
service.”

Gezonde ambities
“Juist in deze overgangsfase is het van groot 
belang dat we de juiste koers blijven varen”, 
stelt hij. “In de eerste periode na de overgang 
hebben klanten nauwelijks gemerkt dat we 
zijn overgenomen. In de continuïteit van de 

business is ook niks veranderd. Zodra alles is 
geconsolideerd, gaan we kijken hoe het volume 
verder kan worden vergroot en hoe we nieuwe 
klanten kunnen aanhaken. In de reparatie-
markt draait alles om vernieuwing; efficiëntere 
processen, kosten onder controle; dan pas kun 
je geld verdienen.” 

PCS Services NL heeft de wind mee, vindt 
Pieter. “Bij reparatiebedrijven zie je een 
golfbeweging. Nu zitten we in een fase waarbij 
partijen kiezen om zo dicht mogelijk bij de 
eindgebruiker te repareren, dus niet meer 
uitbesteden naar lagelonenlanden. Voordeel zijn 
de lagere vrachtkosten, het is minder milieu-
belastend en de doorlooptijd is een stuk korter. 
Door de groeiende vraag naar kwaliteit zie je 
aan de andere kant steeds minder reparatie-
winkels in de winkelstraten. De reparatie van 
consumentenelektronica is niet altijd even 
makkelijk. Hiervoor heb je echt gekwalificeerd 
personeel nodig.”

Duurzaamheid zit in het DNA
Duurzaamheid zie je bij PCS overal in terug, 
stelt Pieter. “Niet alleen in het feit dat alle 
elektronica die het bedrijf verwerkt een 
tweede of zelfs derde kans krijgt. Ons pand 
in Rosmalen heeft energielabel A, onder meer 
doordat het hele dak vol ligt met zonnepanelen. 
Het transport wordt bij voorkeur geregeld via 
elektrisch vervoer. Sustainablility en circulariteit 
zijn de drijvende krachten van het bedrijf. Dat zit 
in ieders DNA hier.”

Wat helpt is dat de status van repair en 
refurbished sterk groeit. Pieter tot slot: “Er 
komt steeds meer nadruk op duurzaamheid te 
liggen. Zaken als Right To Repair, het verlengen 
van de levensduur door reparatie zijn hot items. 
Het wordt ook steeds aantrekkelijker om een 
gebruikt toestel in plaats van een nieuw toestel 
aan te schaffen, zeker in het kwalitatief hoge 
segment. De kwaliteit van toestellen wordt ook 
steeds beter. De levensduur van een smart-
phone is bijvoorbeeld al verdubbeld. Voorheen 
was dit 24 maanden, inmiddels al snel 36 tot 
48 maanden.” Pieter beëindigt lachend: "Ik 
daag iedereen die geïnteresseerd is uit om 
contact met ons op te nemen om samen te 
kijken hoe wij voor hen van duurzame toege-
voegde waarde kunnen zijn".
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In de westerse maatschappij zijn we van de feiten  
(hoewel soms in twijfel getrokken). Vraag wie iemand is en je 
krijgt naam, adres, woonplaats, geboortedatum, opleiding, 
beroep, enzovoort. Je krijgt nog nét niet het BSN-nummer 
of de pincode.

Hoe anders zijn de antwoorden die je in het oosten van onze 
planeet (gerekend vanaf de 0-Meridiaan) krijgt. Vraag bijvoor-
beeld in Israël aan iemand in de Joodse traditie wie iemand 
is, dan volgt er een heel relaas. Er wordt een verhaal verteld. 
En zo’n verhaal geeft zoveel meer informatie, veel meer dan 
onze koele opsomming. Het mooiste voorbeeld is 
het meest gelezen boek ter wereld, de Bijbel. 
Het staat vol met verhalen (niet allemaal 
even makkelijk en niet allemaal even 
mooi, maar grotendeels met een 
mooie boodschap).

Zo besloot ik bijna 30 jaar 
geleden, bij het overlijden van 
mijn vader, bij het in memoriam 
een verhaal te vertellen (gebaseerd 
op een echte gebeurtenis) dat mijn 
vader karakteriseerde. Het ging over 
zijn handelen in een bepaalde situatie, 
wat hem typeerde als diegene die hij 
werkelijk was.

Enige tijd geleden heb ik een verhaal geschreven om op te 
nemen in een offerteaanvraag. Hoe maak je duidelijk waar 
je als organisatie wilt staan over een aantal jaren? Beschrij-
vingen van beschikbaarheid, capaciteit, functionaliteiten, 
enzovoorts zijn dan niet voldoende. Ze beschrijven wat 
er moet worden aangeboden. Dat is belangrijk voor de 
aanbieding. Zeker. Maar dat helpt niet om je als aanbieder in 
te leven aan wat voor organisatie je die aanbieding doen. Het 
inleven in een verhaal kan helpen om vragen te stellen voor 
de nota van inlichtingen, die anders misschien niet gesteld 
zouden zijn. Het liep anders, de klant wilde het verhaal toch 
liever niet gebruiken. Overigens inspireerde het door mij 
geschreven verhaal wel het projectteam.

Op het moment van het schrijven van deze column (juni) heb 
ik voor een ander project een ‘dreampaper’ geschreven. Het 
moet inspiratie bieden aan te interviewen medewerkers om 
out-of-the-box te denken. Ook enkele marktpartijen zullen 
deze dreampaper krijgen om hun presentatie aan deze klant 
over de toekomstvisie te finetunen.

Medewerkers dromen soms over hun werk, hoe ze beter hun 
vak kunnen uitoefenen, de mooie en leuke dingen kunnen 
doen en minder onnodig of minder tijdrovend werk kunnen 
doen die hun afhoudt van de reden waarom men juist voor dit 

werk heeft gekozen. Dromen zijn vergezichten, 
‘wat zou het toch mooi zijn als…..’. Die 

verhalen dragen bij aan de zoektocht 
naar zinvolle innovaties.

Daarom zou ik ervoor willen 
pleiten dat we vaker verhalen 
vertellen, wat vaker een sfeer 
neerzetten die uitdaagt tot 
instappen en meerijden met 
de Delorean van ‘Back to the 

future’.

Samen dromen, kijken wat te  
realiseren valt. Samen bedenken hoe 

de toekomst eruit zou kunnen zien. En dan 
samen tot een concept komen. Dan komen die 

feiten en cijfers vanzelf wel.

En voor wie zegt ‘lekker dit verhaal, deze column, maar 
doe dat maar eens bij een aanbesteding’. Dan zeg ik: “Een 
verhaal in een aanbestedingsdocument, daar kun je toch 
vragen over stellen”?

Ik wens u veel mooie dromen en mooie verhalen toe.

Marcel Ederveen
Senior Consultant
MEcom Consulting (verbonden aan Nivo)

Storytelling

Marcel Ederveen is met zijn ruim twintig jaar ervaring in de IT-wereld een 
bekend gezicht. Zijn overtuiging: IT laten werken in dienst van de business. 
En, vindt hij, je hoeft daarvoor niet altijd iets nieuws te implementeren, maar 
je kunt vaak de bestaande infrastructuur beter benutten. Marcel is eigenaar 
van MEcom Consulting en verbonden aan NiVo.

Marcel Ederveen • Senior Consultant • MEcom Consulting
info@mecom-consulting.nl

“Een verhaal in een
aanbestedings-

document, daar kun je toch 
vragen over stellen”?
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iPHONES & iPADS
iPHONES & iPADS

iPHONES & iPADS
tot wel 60% korting

Duurzame keuze
Twee jaar garantie
Keurmerk Refurbished


