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Ik sta elke keer weer verbaasd hoeveel 
bedrijven er actief zijn in de disciplines rond 
telecom. Dat lijken er ook steeds meer te 
worden, omdat telecom als begrip steeds 
verder uitdijt en bijna naadloos overgaat in 
IT. Denk aan onderwerpen als AI, security 
en document management, om er maar een 
paar te noemen. Daarbij is telecom allang 
geen bellen alleen meer, maar gaat het ook 
om samenwerken, de customer 
journey, data. En dus ook 
allang niet meer over 
de telefoon, of die nu 
desktop of mobiel is. 
Endpoint devices 
zijn er steeds meer, 
door de sterke 
opkomst van IoT 
en UC bijvoor-
beeld, maar ook 
door de toenemende 
aandacht voor contact 
centers. 

Deze dynamiek zorgt ervoor dat de 
mensen in de ‘telecom’ zich ook steeds sneller 
moeten aanpassen aan veranderende om - 
standigheden en tools. Dat gaat in onze sector 
met een vanzelfsprekendheid die je echt niet 
overal tegenkomt. Het lijkt bijna alsof we ervoor 
in de wieg gelegd zijn. En dat is best bijzonder, 
omdat het in onze sector wemelt van mensen 
die heel erg van programmeren, cijfers en data 
houden en dus van structuur. Maar ook zij zijn 
in staat zich voortdurend door te ontwikkelen. 

Ook als het even niet meezit. Misschien lijken 
we in die zin wel een beetje op Elon Musk.

Ik moest daaraan denken toen ik een zeer 
boeiende documentaire zag op de BBC over 
deze bijzondere tech-entrepeneur. Ik denk 
toch wel een voorbeeld of icoon voor velen in 
onze industrie. Het meest interessant was het 
stuk wat zo’n 12 jaar geleden speelde. Tesla 

was net van de grond gekomen, maar 
de productie wilde maar niet op 

gang komen. Aan de andere 
kant was hij met een 

raketprogramma bezig, 
maar daar stortte 
iedere raket vlak na de 
landing neer. 

Maar Musk had niet 
alleen visie en daad -

kracht, maar ook een 
ongebreideld optimisme 

én doorzettingsvermogen. Hij 
blufte Tesla naar een beursgang 

en haalde daarmee het geld binnen om 
de productie echt goed aan de gang te krijgen. 
Hij gaf SpaceX nog een laatste kans en toen 
belandde de raket wel netjes in de ruimte en 
kreeg hij prompt een order van 1.2 miljard 
dollar van NASA. 

Kortom, visie, veerkracht en doorzettings-
vermogen, daar kom je ver mee. En optimisme 
en gevoel voor humor, zoals bij Musk, maken 
het dan helemaal af.
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NEG Group, bestaande uit NEG-ITSolutions, CTC IT Solutions, iUsed, Digital Deploy en stichting 
ITdonations, wordt onderdeel van de Circular IT Group. NEG is specialist in device lifecycle 
management en circulaire IT-oplossingen voor werkplek devices van (middel-)grote bedrijven. 
Samen met Circular IT Group zal de NEG Group zich in de komende jaren richten op het versnellen 
van haar groei middels uitbreiding van de propositie en het bijdragen aan een circulaire economie.  

De combinatie met Circular IT Group vergroot de toegang tot refurbished devices voor NEG, 
waarmee klanten op termijn een volledig portfolio aan circulaire oplossingen kan worden  
geboden met ruime service en garantie.  

Nieuws

Overname NEG Group door  
Circular IT Group

Belgische 5G-vei-
ling levert 1,2 miljard 

euro op

Thuiswerker
zwakke schakel 
voor cyberveilig-
heid bedrijven 
Nu hybride werken een vast onderdeel is 
geworden van het personeelsbeleid is het 
van groot belang dat de cyberbeveiliging bij 
werknemers thuis op orde is. Het kleinste, 
vaak onwetende, datalek kan namelijk 
leiden tot enorme problemen verderop in de 
bedrijfsketen. Uit recent onderzoek van Cisco 
onder werkenden in de EMEA-regio blijkt dat 
mensen thuis vaak gemakkelijker zijn met de 
securitymaatregelen die zij treffen.  

Uit de resultaten van het onderzoek 
blijkt dat een groot aantal werknemers in 
Nederland hun persoonlijke apparaten 
vaak gebruikt voor werktaken zoals het 
versturen van e-mails (54%), het voeren 
van werkgesprekken (44%) en het delen 
van documenten (40%). Te midden van een 
wereldwijde toename aan cyber criminaliteit 
maken respondenten zich zorgen over 
mogelijk aanvallen maar ondanks dat meer 
dan de helft (51%) zich zorgen maakt dat 
hun persoonlijke apparaten worden  
gehackt, heeft 1 op de 10 respondenten  
zijn Wi-Fi-wachtwoord nog nooit gewijzigd.  

NLconnect 
maakt duur-
zaam  heid van 
glasvezel-
materialen 
inzichtelijk 
Brancheorganisatie NLconnect gaat  
sectorbrede rekenregels opstellen voor  
de duurzaamheid en circulariteit van  
glasvezelmaterialen en -componenten in  
de breedbandindustrie. Hiermee kunnen 
fabrikanten uniforme ecopaspoorten 
opstellen voor hun glasvezelproducten en 
zodoende de ecologische voetafdruk van  
de materialen objectief aantonen. Dit draagt 
bij aan de verdere verduurzaming van de 
digitale infrastructuur. 

ADVA, Amadys, Attema, BAM Telecom, 
Eurofiber, Genexis, Glaspoort, Maunt, 
Netways Europe, Prysmian Group, TKF, 
T-Mobile en TriNed ondersteunen het  
project. De partijen gaan in een werkgroep 
van NLconnect samen zogenaamde Product 
Category Rules (PCR’s) opstellen. Deze 
rekenregels gaan gelden voor zowel  
passieve als actieve glasvezelmaterialen  
en -componenten, zoals ducts, closures, 
optische kabels, inhome FttH-producten  
en switches.  

 BTG in de lead 
voor Nederlands 
paviljoen tijdens 
Smart City Expo 
Barcelona 
Het jaarlijkse Smart City Expo World 
Congress (SCEWC, 15 – 17 november 
2022) in Barcelona is dé ontmoetingsplek 
voor overheden, steden, bedrijven, scale-
ups, start-ups, en kennis- en onderzoeks-
centra die zich bezig houden met Smart 
City ontwikkelingen, met de ambitie om 
hun zakelijke activiteiten en hun netwerk 
internationaal uit te breiden. Doel van het 
Nederlandse Paviljoen is de meerwaarde van 
Nederland binnen de Smart City sector zo 
concreet mogelijk te presenteren om inter-
nationale kennisuitwisseling te bevorderen. 
Dit jaar heeft BTG de opdracht gekregen 
om de publiek-private samenwerking te 
bevorderen en het Nederlandse Paviljoen 
te realiseren en faciliteren. Het paviljoen 
dient als dé ontmoetingsplek voor het 
Nederlandse en het internationale Smart 
City-ecosysteem. BTG maakt onderdeel uit 
van het Smart City-ecosysteem dat op dit 
moment bestaat uit partijen als Amsterdam 
Smart City, Future City Foundation, Green 
Innovation Hub, NBSO, RVO, Amsterdam 
Trade & Innovate, ROM Utrecht, Gemeente 
Den Haag, Gemeente Rotterdam, Brainport 
Eindhoven, VDL, SPIE, Commscope, ALE, 
BTG Expertgroep Smart Society, Sorama en 
WeCity. 

Petra Claessen, CEO BTG & BTG Services: 
“Gezien de focus van BTG op samenwerking 
en verbinding in de triple-helix zijn wij zeer 
verheugd met deze opdracht. Marktpartijen 
kunnen zich bij ons melden als zij activiteiten
willen aanbieden aan de Nederlandse 
delegatie of zichtbaarheid willen hebben op 
het Nederlandse Paviljoen. We zien elkaar 
graag in Barcelona”. 
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Nieuws

Overname TellusRem 
door Circular IT Group

TellusRem wordt onderdeel van de Circular IT Group. TellusRem is 
een in Denemarken gevestigde nichespeler in het bedrukken van 
toetsenborden en levert toetsenbordoplossingen in heel Europa. 
Samen met Circular IT Group zal TellusRem zich de komende jaren 
richten op versnelde groei door versterking van haar propositie. 
TellusRem richt zich op de laptop industrie. De producten en diensten 
van het bedrijf, zowel voor de refurbishmentmarkt als voor nieuwe 
producten, hebben als doel bedrijven te helpen de barrières weg 
te nemen waarmee ze geconfronteerd worden bij de internationale 
verkoop van hun producten. TellusRem biedt bedrijven flexibiliteit 
door elke taalindeling toe te passen op elk laptoptoetsenbord en in 
een steeds veranderende wereld met uitdagingen in de toeleverings-
keten helpt het bedrijf klanten om flexibel te zijn. 

SPIE start verkoop nieuw stil alarm- 
ontruimingsinstallatie MultiBel
De Business Unit Fire Protection and Security van SPIE Nederland gaat samenwerken met 
MultiBel. Fire Protection & Security zal de gecertificeerde stil alarm-ontruimingsinstallatie van 
MultiBel gaan verkopen en implementeren. De samenwerking is tot stand gekomen omdat de 
twee aanbieders samen een groot project realiseren met MultiBel als stil-alarm ontruimings-
installatie. Het nieuwe aan dit systeem is dat het alarmeert via smartphones. SPIE heeft 
voortaan de stil-alarm ontruimings installatie van MultiBel in haar producten- en dienstenpakket. 

Strategische samen werking  
ZuidOostZorg en Ascom voor  
innovatie in zorgdomotica
Zorg- en kennisorganisatie ZuidOostZorg en Ascom hebben een 
vijfjarige overeenkomst getekend voor strategische samenwerking. Een 
belangrijk onderdeel van de strategische samenwerking is het samen 
doorontwikkelen van zorgdomotica-, sensoring-, communicatie- en 
alarmeringssystemen in de zorg. “We delen een toekomstvisie waarin 
technologie zowel onze cliënten als onze medewerkers ondersteunt in het 
krijgen en bieden van de best mogelijke zorg”, zegt Simone Meertens van 
de Raad van Bestuur van ZuidOostZorg. “Daar investeren we samen in, 
met als uiteindelijk doel om de zorg beter maken”. ZuidOostZorg en Ascom 
werken al een aantal jaren samen aan innovaties in de zorg. De komende 
vijf jaar zal die samen werking gericht zijn op innovatie en ontwikkeling van 
diensten en producten die cliënten ondersteunen in hun zelfstandigheid en 
privacy en die zorgpersoneel ondersteunen in hun werk. 

OSS Networks 
verder onder de 
naam Enreach
Enreach verwelkomt OSS Networks binnen 
het Europese merk. OSS Networks is de 
belangrijkste challenger op het gebied van 
cloudcommunicatie in de Baltische regio 
en werd in september 2021 door Enreach 
overgenomen. De rebranding vertegen-
woordigt een nieuwe stap in de integratie 
van OSS Networks met Enreach en een 
versterking van de positie van Enreach 
in Europa. Het in 2010 opgerichte OSS 
Networks levert een breed scala aan 
telecommunicatie- en IT-diensten aan ruim 
1.100 bedrijven. De rebranding van OSS 
Networks zorgt voor directe harmonisatie 
met het complete aanbod van geconver-
geerde contactoplossingen van Enreach. 
Dit omvat naast omnichannel cloud contact 
center solutions (CCaaS) ook video-, chat- 
en social mediaoplossingen, maar ook 
werkplek- en productiviteitsoplossingen en 
de in eigen beheer ontwikkelde cloudge-
baseerde telefoniedienst Enreach Contact. 

SLTN/HPS heeft de Europese openbare 
aanbesteding voor het leveren van een 
telecommunicatieplatform van de gemeenten 
in Noord Fryslân gegund gekregen.  
De opdracht heeft een initiële looptijd 
van 5 jaar, met een optie tot verlenging 
tot maximaal 9 jaar. De opdrachtwaarde 
bedraagt 2,5 miljoen euro. De Noord 
Friese Gemeenten werken samen in een 
Shared Service Centrum (SSC) met de 
gemeenten Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, 
Waadhoeke, Schiermonnikoog, Terschelling, 
Vlieland, Ameland, Texel en de Dienst Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid Noardwest 
Fryslân. SLTN/HPS gaat diensten leveren 
voor basis en geavanceerde telefonie met 
klantcontactcenter functionaliteiten. Zodat 

zij op één standaard Unified Communication 
as a Service-telecommunicatie oplossing 
samenwerken. Hiermee wordt zowel het 
functioneel en technisch beheer, als de 
uitwisselbaarheid en het gebruiksgemak 
tussen de deelnemers vereenvoudigd. 
De telecommunicatiefunctionaliteit en het 
technisch beheer van de omgeving zijn vanuit 
één dienst voor de deelnemende partners 
van het SCC beschikbaar, waarmee continu-
iteit en beschikbaarheid op basis van SLA’s 
worden gegarandeerd. SLTN/HPS heeft voor 
de telefoniediensten gekozen voor een Cloud 
gebaseerde oplossing op basis van het 
communicatieplatform van Mitel. 

SLTN/HPS wint aanbesteding 
telecom van gemeenten 
Noord Fryslân
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ALSO en Iristick Smart Glasses 
breiden samenwerking uit
ALSO kondigt hun samenwerking aan met Iristick, één van 's werelds toonaangevende  
leveranciers van assisted reality-oplossingen voor eerstelijns industriële werknemers. De 
draagbare oplossingen van het bedrijf zullen worden geleverd aan B2B-klanten in de Benelux, 
DACH en de Scandinavische regio. Met deze overeenkomst wordt ALSO's portfolio voor 
augmented reality-oplossingen uitgebreid met de smart glasses van Iristick. Slimme glas-

technologie-oplossingen bevinden 
zich nog in de beginfase en  
opereren in een groeiende markt. 
De markt wordt geschat op  
ongeveer $ 3,5 miljard in 2025.  
De samenwerking breidt ALSO's 
portfolio voor augmented reality- 
oplossingen uit, inclusief de 
bevoorrading van de enige  
phone-tethered apparaten op  
de markt. 

Nieuws

Enreach biedt met MKB Compleet telefoniedienst 
met AI-functionaliteit
Enreach introduceert MKB Compleet: een nieuwe telefoniedienst waarbij AI-functionaliteit en vast-mobiel integratie standaard zijn inbegrepen, 
voor een scherp en vast maandbedrag. De dienst faciliteert ondernemers bij het hybride werken en stelt hen in staat om altijd en overal  
bereikbaar te zijn, zelfs als ze de telefoon even niet kunnen beantwoorden. MKB Compleet helpt ondernemers om bereikbaar te zijn zoals zij 
dat willen en stelt hen in staat om zich optimaal te focussen op hun werkzaamheden, zonder af te doen aan de klantbeleving of kansen mis te 
lopen. Dit komt mede door de AI-functionaliteit waarmee communicatieprocessen geautomatiseerd kunnen worden. Enreach is de eerste en 
enige partij die vast- mobiel en AI combineert in een ‘alles-in-een’ telefoniedienst. Dat is een van de voordelen van de overname van het  
Nederlandse Botsquad in 2020, een pionier in conversational Artificial Intelligence (AI).

Microsoft en 
Zoom winnen 
marktaandeel 
UCaaS
Uit nieuwe Q2-gegevens van Synergy Research 
Group blijkt dat Microsoft en Zoom wereldwijd 
hun aandeel in de UCaaS-markt blijven ver-
groten. Het aantal UCaaS-abonnees groeide in 
Q2 met 20% ten opzichte van vorig jaar en zo-
wel Microsoft als Zoom groeiden met 40%. Ze 
hebben nu allebei een marktaandeel van onge-
veer 10%, vergeleken met 2019, toen Microsoft 
nog maar een kleine speler was en Zoom voor 
het eerst een dienst lanceerde. Verder blijkt 
uit de gegevens dat Bring Your own Carrier 
(BYOC), waarbij bestaande UCaaS en PBX 
oplossingen worden ingebracht, sterk opzetten. 
Ondertussen groeide het abonneebestand van 
marktleider RingCentral in het tweede kwartaal 
met 24%, waardoor het een marktaandeel van 
ongeveer 21% kon behouden. Van de andere 
toonaangevende leveranciers groeiden 8x8, 
Cisco en LogMeIn allemaal in aantal abonnees, 
maar hun marktaandeel bleef relatief stabiel. 
"In alle segmenten heeft de Covid-pandemie 
geholpen om de overgang van PBX op locatie 
naar UCaaS te versnellen. Dit betekende 
een grote stimulans voor gespecialiseerde 
UCaaS-leveranciers, waarbij RingCentral over 
de hele linie sterk staat, terwijl Microsoft het 
vooral goed doet in het middensegment van 
de markt en Zoom de belangrijkste uitdager is 
in grote ondernemingen", aldus Jeremy Duke, 
oprichter en hoofdanalist van Synergy Research 
Group. "Terwijl de UCaaS-boom zich voortzet, 
is een interessante recente ontwikkeling de 
opkomst van zogenaamde BYOC-oplossingen 
(Bring Your Own Carrier). 

Europese cloud aanbieders 
blijven groeien, maar verliezen 
marktaandeel 
De Europese cloudmarkt is nu meer dan vijf keer zo groot als begin 2017 en bedroeg in  
het tweede kwartaal van 2022 10,4 miljard euro. In diezelfde periode hebben Europese 
dienstverleners hun cloud inkomsten met 167% laten groeien, maar hun marktaandeel  
daalde van 27% naar 13%, omdat hun groeipercentage ver achterbleef bij de algemene 
groei van de cloudmarkt. Dit blijkt uit nieuwe gegevens van Synergy Research Group.  
De belangrijkste winnaars van de marktgroei zijn Amazon, Microsoft en Google. Deze drie  
wereldwijde cloud providers zijn nu goed voor 72% van de regionale markt en hun aandeel 
blijft gestaag stijgen. Van de Europese cloudproviders zijn SAP en Deutsche Telekom de 
leiders, elk goed voor 2% van de Europese markt. Zij worden gevolgd door OVHcloud, 
Telecom Italia, Orange en een lange lijst van nationale en regionale spelers. De rest van  
de Europese markt is in handen van kleinere Amerikaanse en Aziatische cloudaanbieders, 
die gestaag marktaandeel verliezen. 
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Jamf neemt  
mobiele security 
specialist  
ZecOps over
Specialist in Apple Enterprise Management 
Jamf, neemt ZecOps over, een marktleider  
op het gebied van mobiele detectie en 
respons. Met deze overname kan Jamf 
IT- en securityteams nog beter helpen om 
de mobiele security van hun organisatie te 
versterken, de tijd die nodig is voor mobiele 
securityonderzoeken te verkorten van weken 
naar minuten, bekende Indicators of  
Compromise (IOC) op grote schaal te benut-
ten en geavanceerde ‘0 of 1 klik’-aanvallen 
op een veel grotere schaal te identificeren. 

Kappa Data tekent 
distributie  contract 
met Armis
Kappa Data, value-added distributeur, 
kondigt vandaag de toevoeging aan van 
Armis, het toonaangevende bedrijf op het 
gebied van asset visibility en beveiliging. 
Met deze nieuwe samenwerking kunnen 
oplossingen worden aangeboden waarmee 
alle beheerde en onbeheerde assets over IT, 
cloud, IoT-apparaten, medische apparatuur 
(IoMT), operationele technologie (OT), 
industriële controlesystemen (ICS) en 5G, 
zichtbaar zijn vanaf één platform. Naast 
volledig en continu zicht op de beveiligings-
houding van assets, maakt Armis gebruik 
van een Collective Asset Intelligence Engine 
die voor elk apparaat een context creëert. 
Dit maakt elk abnormaal gebruik van een 
apparaat zichtbaar. 

78% van de zakelijke 
professionals is klaar 
voor Metaverse
Een nieuwe wereldwijde studie in opdracht 
van netwerkleverancier Ciena heeft aan-
getoond dat zakelijke klanten klaar zijn om 
samen te werken in de virtuele wereld.  
Volgens de bevindingen ziet 96% van de 
15.000 ondervraagden over de hele wereld 
de waarde in van online vergaderingen, en 
zegt meer dan driekwart (78%) deel te  
nemen aan meer immersieve ervaringen 
zoals de metaverse in vergelijking met de  
huidige tools, zoals videoconferenties. Vol-
gens de bevindingen zijn de twee belang-
rijkste voordelen van virtuele vergaderingen: 
betere samenwerking en gemak. Bovendien 
ziet 71% van de professionals de metaverse 
onderdeel worden van bestaande werk-
praktijken, en denkt 40% dat hun bedrijf 
in de komende twee jaar zal overstappen 
van traditionele/statische samenwerkings-
omgevingen naar meer immersieve en op 
virtual reality gebaseerde platforms. 

Dstny erkend als toonaangevende 
Europese UCaaS-leider
Frost & Sullivan heeft de positie van Dstny als een van de topleiders herbevestigd en versterkt 
in hun nieuwe 2022 UCaaS Frost Radar™ rapport. De Frost Radar is een industrieanalyse die 
de Europese Hosted IP Telefonie en UCaaS markt onder de loep neemt. Uit meer dan 120 
Europese bedrijven, identificeerde het team van industrieanalisten 22 leiders op het gebied van 
groei en innovatie. "Dstny schudt de Europese cloud unified communications as a service-markt 
op door de standaard van traditionele eenzijdige bedrijfscommunicatiepraktijken te doorbreken. 
De wereld is de laatste tijd sterk veranderd, waarbij bedrijfsleiders inzien dat het noodzakelijk is 
om snel te kunnen omschakelen. Om die reden richt Dstny zich op het leveren van mobile-first 
oplossingen die organisaties in staat stellen effectief in te spelen op de veranderende eisen van 
de klant," zegt Robert Arnold, Industry Director - Connected Work Research bij Frost & Sullivan. 

Nieuws

Nieuwe netwerk-
technologie bespaart 
90% materiaal bij 
nieuwbouw
Grondstoffen zijn schaars en prijzen gaan  
pijlsnel omhoog. Gebaseerd op de POF- 
technologie (Polymer Optical Fiber) levert 
Fiber Unlimited supersnelle OptoLux® indoor 
infrastructuur met 90% minder materiaal dan de 
traditionele kopernetwerken. De infrastructuur 
verbruikt 40% minder energie en aanleg kan 
in de helft van de uren. Daarmee is OptoLux® 
een toekomstbestendige en duurzame oplos-
sing voor connectiviteit voor vastgoed, zeker 
naarmate het aantal vierkante meters oploopt. 
En dat is goed nieuws voor elke vastgoed- en 
projectontwikkelaar om tegen fors minder  
kosten meer kwaliteit te kunnen leveren. 
Polymer Optical Fiber maakt voor datatransport 
gebruik van LED-technologie en ultradunne  
2,2 mm optische kabels. De infrastructuur heeft 
ongelimiteerde bandbreedte waarmee een 
Ethernet netwerk wordt gerealiseerd.
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Call2Teams wint 2022 SaaS Awards
Dstny Automate (voorheen Qunifi) is met zijn Call2Teams-oplossing deze week uitgeroepen tot 
winnaar van het beste SaaS-product voor communicatie, samenwerking of conferencing in het 
internationale SaaS Awards programma. Eerder dit jaar kondigde Dstny de overname aan van 
de toonaangevende Britse Microsoft Teams-integratiespecialist Qunifi, nu Dstny Automate. De 
2022 SaaS Award benadrukt dat de unit een essentieel onderdeel is van Dstny's strategie in 
bedrijfsintegraties en een perfect voorbeeld van hoe Dstny zakelijke waarde naar eindgebruikers 
brengt door goed met anderen samen te werken. Call2Teams is een 'Unified Communications as 
a Service (UCaaS)'-oplossing ontwikkeld en onderhouden door Dstny Automate (voorheen Qunifi). 
Dankzij uitgebreide interoperabiliteit en voortdurende innovatie biedt Call2Teams Voice-, Telco- en 
IT-partners een toonaangevende go-to-market-oplossing voor voice-enabling Teams. Call2Teams 
wordt geleverd met multi-tenant, multi-tiered abonnementsbeheer, is goedgekeurd door Microsoft 
en heeft ingebouwde enterprise-grade encryptie en beveiliging. De SaaS-prijzen, die dit jaar voor de 
zevende keer werden uitgereikt, ontvingen honderden inzendingen uit de hele wereld.

Zorgsector: steeds 
meer stille alarmering 
via smartphones
Steeds meer zorgorganisaties maken de 
keuze voor een draadloze Cloud gebaseerde 
NEN-2575-4 ontruimingsinstallatie. Hierdoor 
kan gealarmeerd worden via de smartphone en 
kunnen extra hardware apparaten zoals pagers 
en steunzenders achterwege gelaten worden. 
Een NEN-2575-4 gecertificeerd stil alarm 
(ontruimingsinstallatie) is verplicht wanneer in 
een pand personen aanwezig zijn die niet zelf-
redzaam zijn. Ziekenhuizen en zorginstellingen 
hebben deze verplichting om een ontruiming in 
goede banen te leiden. Het NEN-2575-4  
certificaat toont aan dat het alarmerings-
systeem voldoet aan de geldende Neder-
landse en Europese wettelijke eisen. “Steeds 
meer zorgorganisaties stappen af van pagers 
of steunzenders en kiezen voor een cloud 
gebaseerde oplossing”, aldus Maurits Knopjes, 
directeur van MultiBel. “De smart phone is een 
belangrijke tool geworden in de dagelijkse  
bedrijfsvoering in de zorg sector. Medewerkers 
willen steeds minder met verschillende hard-
ware rondlopen. Zeker nu de smartphone 
steeds meer mogelijkheden biedt, ook op het 
gebied van een veilige werkomgeving.” Een 
van de zorgorganisaties die overgestapt is van 
pagers naar smartphones is de Nijmeegse 
zorgorganisatie De Waalboog. Zij gingen van 
zes of zeven pagers naar 34 smartphones. “Dit 
is een enorme upgrade als het om brandveilig-
heid gaat”, aldus Leon Eijkhout, Asset manager 
van De Waalborg. “Pagers werden vaak niet 
gebruikt en waren vaak kwijt of kapot.”

Security specialist Proofpoint  
kiest Westcon-Comstor voor 
EMEA-distributie
Westcon-Comstor heeft een distributieovereenkomst getekend met security leverancier  
Proofpoint. De samenwerking zal het bereik van Proofpoints oplossingen voor cyberbeveiliging 
en compliance in de EMEA-markt vergroten. De eerste focus zal liggen op bepaalde 
snelgroeiende landen en zal gefaseerd worden uitgebreid naar andere regio's die baat 
hebben bij de cybersecurity-capaciteiten van Westcon. De toevoeging van Proofpoints 
oplossingen voor e-mailbeveiliging, cloudbeveiliging 
en bewustwordingstrainingen voor werknemers 
versterken de pijlers Zero Trust en Cloud Security 
van Westcon NGS, en stellen Westcon-Comstor 
in staat toonaangevende, deskundige beveiligings-
oplossingen te bieden aan het EMEA-kanaal, 
waarmee organisaties en hun mensen worden 
beschermd tegen geavanceerde e-mailbedreigingen 
en gerelateerde compliance-risico's. 

Trendanalyse biedt beeld van alle 
IT-aanbestedingen in Nederland
Om de aanbestedingswereld van Managed IT Services duidelijk in kaart te brengen, heeft 
qcore op basis van alle data van 2020 en 2021 de Trendanalyse IT-aanbestedingen Nederland 
gemaakt. Zo valt in het rapport te lezen wat de minimale eisen zijn om als IT-dienstverlener in 
te kunnen schrijven op IT-aanbestedingen en staat vermeld hoe de diverse aanbestedende 
diensten omgaan met hun tenders. Van alle ICT-aanbestedingen in de periode 2020-2021 had 
de grootste opdracht een waarde van 230 miljoen euro; -88,75% van de opdrachten boden een 
optie tot verlenging; -Bij ⅔ van de gegunde aanbestedingen woog kwaliteit zwaarder dan prijs. 
Verder blijkt uit het onderzoek hoe interessant het is om een tender te winnen. De meeste gun-
ningen hebben immers een looptijd van minimaal vier jaar en eenderde zelfs meer dan acht jaar. 
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Inflatie veroorzaakt  
verschuiving in  
prioriteiten IT budget
De wereldwijde inflatie heeft grote invloed op de prioriteiten en  
keuzes van Nederlandse IT-beslissers. Dat blijkt uit onderzoek  
dat Citrix Systems, Inc. in augustus liet doen onder 250 Nederlandse 
IT-verantwoordelijken. Er wordt nu meer geïnvesteerd in techno-
logie en productinnovaties die beter aansluiten bij het veranderende 
bestedingspatroon en communicatiegedrag van klanten vanwege de 
stijgende kosten. Ook gaat door de inflatie meer budget naar interne 
IT- innovatieprojecten. Ruim een derde van de deelnemers aan het 
onderzoek zegt dat het beheersen van de impact van inflatie op de 
organisatie de belangrijkste uitdaging is waarmee ze tot nu toe in hun 
carrière zijn geconfronteerd. Toch meldt een ruime meerderheid (68%) 
ook dat het technologiebudget komend jaar zal toenemen. Slechts 
11% verwacht dat het IT-budget gaat dalen. Gemiddeld reserveren 
IT-beslissers nu 27,37% van hun IT-budget voor investeringen in 
innovatie. Enreach doet twee over- 

names; Nederlandse  
Contict en Deense Datel
Enreach neemt de Oldenzaalse specialist in digitale werkplekoplossingen 
Contict B.V. over. Gelijktijdig maakt het bekend de Deense dienstverlener 
Datel ApS aan haar portfolio toe te voegen. Met de overnames versterkt 
Enreach haar leidende positie op deze markten en voegt zij meer  
productiviteitsexpertise en -oplossingen toe, naast een grotere schaal in 
haar spraak- en connectiviteitsactiviteiten. Dit opent aanzienlijke nieuwe 
synergiën voor beide ondernemingen, met name door operationele  
integratie en mogelijkheden voor cross-selling van Enreach ‘s brede  
portfolio. Contict, opgericht in 2006, is een full service ICT-provider 
die meer dan 500 kleine en middelgrote ondernemingen in Noord- en 
Oost-Nederland bedient. Contict brengt een sterke staat van dienst en  
ervaring mee in de verkoop van cloudcommunicatie oplossingen en  
andere slimme clouddiensten aan zijn klanten. Datel, opgericht in 1983  
en tegenwoordig handelend als lid van de KLC Erhverv franchise,  
bedient meer dan 1.000 bedrijven in heel Denemarken met volledige  
werkplek- en zakelijke telefonieoplossingen en versterkt verder Enreach‘s 
toonaangevende aanwezigheid op de Deense markt.

Omzet groothandel 
fors hoger in tweede 
kwartaal 2022

In het tweede kwartaal van 2022 heeft de groothandel en handels-
bemiddeling 21,6 procent meer omzet behaald dan in hetzelfde 
kwartaal een jaar eerder, deels door hogere prijzen. Elke categorie 
zag een stijging, al was die voor de groothandel in olie en steenkolen 
extreem met 80 procent. Maar ook de categorie ICT-apparatuur groeide 
voor alweer het zesde kwartaal op rij met double digit cijfers; 
13,4 procent. De groot handel boekte daarmee voor het zesde 
kwartaal op rij meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. 
Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. 

Vooral de groothandel in olie en steenkool boekte meer omzet. 
In het tweede kwartaal van 2022 was de omzet bijna 80 procent 
hoger dan een jaar eerder. Ook andere branches in de groothandel 
boekten meer omzet dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 
2022 groeide de omzet in de groothandel in landbouwproducten 
(21,7 procent), voedingsmiddelen (17,2 procent), industriemachines 
(14,6 procent), ICT- apparatuur (13,4 procent) en non-food (7,8 procent). 
De categorie overige gespecialiseerde groothandel steeg maar liefst 
42 procent. 

Nieuws

Transatel en Capestone  
samen in mobiele internet-
oplossingen voor IoT,  
edge en Wireless WAN
Connectiviteitsdistributeur Capestone en NTT-dochter Transatel gaan  
wereldwijd samenwerken om de inzet van mobiele internetoplossingen 
voor IoT, edge en Wireless WAN, eenvoudig te maken voor onder-
nemingen. Deze alliantie brengt de krachtige combinatie van Tier 1  
MVNO & value-added distributeur samen. De afgelopen jaren hebben 
IoT-ecosystemen een grote ontwikkeling doorgemaakt. En in de nasleep 
van COVID, zijn bedrijven nu op zoek naar slimme manieren om hun 
activa te digitaliseren om een betere zichtbaarheid en controle te  
krijgen, maar zonder hun kernactiviteiten te belemmeren. 



gigaset.com

Gigaset ION
The UC handset for flexible 
use in the office, home office  
and on business trips

USB-C HANDSFREE 
TALKING

HD VOICE PC SUPPORT DESK PHONE  
SUPPORT

DESINFECTANT 
RESISTANT

MULTICELL 
SUPPORT

•  Handsfree with brilliant HD voice  
& Handsetmode

•  HDSP ready CAT-IQ 2.0 (audio)
•  Proximity sensor
•  ECO DECT via USB dongle

•  USB 2.0 connection (DECT STICK)
•  USB-C connection  

(charging cradle + main unit)
•  SUOTA via USB Dongle
•  AAA batteries

Gigaset ION
Feature Highlights
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Contactcenter4all behaalt  
Microsoft-certificering voor CC4-
Teams contactcenteroplossing
Microsoft contactcenter specialist Contactcenter4all heeft voor haar CC4Teams 
omnichannel-software de officiële Microsoft-certificering voor Extended Contact Center 
behaald. De cloud-based CC4Teams oplossing stelt organisaties in staat Microsoft 
Teams te gebruiken als een volledig functioneel contactcenterplatform, met alle extra 
functionaliteiten die nodig zijn om een volledig omnichannel contactcenter te creëren. 
Organisaties kunnen social media, e-mail, webchat en telefonie integreren in hun contact 
center oplossing en deze locatie onafhankelijk gebruiken. 

Voys verzorgt nieuwe telefonie- 
oplossing voor Gemeente Altena
Telecomprovider Voys gaat de telefonie voor Gemeente Altena verzorgen. De partijen 
ondertekenden het contract op donderdag 1 september 2022 en gaan een vierjarige samen-
werking aan. De ondertekening van het contract was het startschot voor de samenwerking op 
het gebied van telefonie. De keuze van Gemeente Altena voor de diensten van Voys kwam tot 
stand na een uitgebreid aanbestedingsproces. “We zijn hartstikke trots op de samenwerking met 
Gemeente Altena”, zegt Annemieke van der Burg, verantwoordelijk voor aanbestedingen bij Voys. 
“De voorbereidingen zijn al een tijdje gaande, zo waren we betrokken bij de initiële markt consultatie 
van dit voorjaar. Aan het begin van de zomer hebben we een demo van onze diensten mogen 
geven aan de gemeente. We zijn blij dat de keuze uiteindelijk op ons is gevallen. Nu het contract 
is getekend, kunnen we echt van start.” 

Gamma Communications ziet winst 
en omzet met 8 procent toenemen
Europees UC- en telecom specialist Gamma Communications zag zowel omzet als winst in het 
eerste half jaar groeien met 8 procent. De bedrijfsonderdelen in het Verenigd Koninkrijk bleven 
goed presteren. In Europa overtrof de sterke groei in Duitsland de wat mindere performance van 
de Spaanse en Nederlandse bedrijven, zo stelt het halfjaarrapport. De omzet steeg met 8% tot 
234,7 miljoen pond en ook de brutowinst steeg met 8% tot 120,4 miljoen pond. Zoals verwacht 
daalde de brutomarge licht als gevolg van hogere onboarding kosten en hardware verkopen met 
een lagere marge. De Europese Business, realiseerde een brutowinstgroei van 4%, met een sterke 
groei in UCaaS-gebruikers. Vooral de Duitse activiteiten presteerden goed, het resultaat hier werd 
getemperd door ‘enige tegenwind’ in de ‘kleinere Spaanse activiteiten. ‘De brutowinst van de 
Europese activiteiten bleef stabiel op £16,2 miljoen (H1 2021 £16,1 miljoen). 

SLTN/HPS breidt 
aanbod uit met 
NEC’s UNIVERGE 
BLUE Cloud 
Platform
Om in te kunnen spelen op de groeiende 
vraag, zocht SLTN/HPS uitbreiding van 
haar aanbod met een innovatief en toe-
komstbestendig platform om organisaties 
met slimme werkplekken en Multi Hybrid 
Cloud oplossingen te kunnen inrichten. 
Lex Erades, COO SLTN/HPS, licht de keus 
voor UNIVERGE BLUE toe: “Wij zijn onder 
de indruk van de krachtige functionaliteit 
die NEC’s UNIVERGE BLUE platform biedt. 
Het concept sluit ook goed aan bij onze 
bedrijfsfilosofie en hoe wij klanten willen 
bedienen. UNIVERGE BLUE maakt vanuit 
één enkele omgeving telefonie, chat, video 
vergaderen, contactcenter, beveiliging, het 
delen, samenwerken in en opslaan van  
bestanden mogelijk. Ook biedt het naad-
loze productiviteitsintegraties met MS 
Teams, Salesforce en Office365. 
De scherpe, vaste tarieven leveren onze 
klanten een aanzienlijk kostenvoordeel 
op, naast de voordelen van uitbestede 
gestroomlijnd IT-beheer en -administratie.” 
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Redactie 

VozTelecom, TechData en  
SoftApp vormen strategische  
UC-alliantie op Spaanse markt
VozTelecom, TechData en SoftApp hebben een strategische Microsoft Teams telefonie unified 
communication alliantie aangekondigd. Deze nieuwe alliantie biedt Spaanse ICT, MS partners 
en Telecom resellers de mogelijkheid om van de Microsoft 365 tenant van hun klant een 
volwaardige PBX in de cloud te maken. Hierdoor kunnen deze klanten vervolgens ook 'bellen
 en gebeld worden' met behulp van Microsoft Teams. De alliantie is uniek vanwege de 
bundeling van diensten. VozTelecom, onderdeel van Gamma Communications, levert de sip 
trunk en telefoonnummers, TechData levert de Microsoft Teams Phone Standard licentie en 
SoftApp de direct routing service, inclusief een Teams direct routing auto provisioning tool. 
Alle ICT- en MS-partners zullen het product van SoftApp en Voztelecom via TechData kunnen 
aanschaffen. Om de zaken voor klanten te vergemakkelijken en om het product en de aange-
boden dienst te testen alvorens tot aankoop over te gaan, zal een proof of concept product 
worden opgezet dat partners en klanten in staat zal stellen om de telefoniedienst die in MS 
Teams is geïntegreerd een tijdje te gebruiken alvorens hun communicatiedienst te converteren 
via Microsoft Teams 

Mensenwerk
Om de dienstverlening te optimaliseren en 
verdere groei te kunnen verwezenlijken, stelt 
oprichter Martijn Pijnenburg van headset en 
telecom specialist Lumidee Rob Viguurs aan 
als Managing Director van het hoofdkantoor. 
Lumidee staat al bijna 30 jaar bekend als dé 
onafhankelijke headset en telecom specialist 
actief in heel Europa met kantoren in Vught, 
Barcelona en Lissabon. In de loop der jaren 
heeft het bedrijf haar portfolio en dienst-
verlening behoorlijk uitgebreid.

Vanaf 1 september geeft Robert van der 
Struijf leiding aan ALSO's Consumption 
Based Business team in de Benelux. Hij 
heeft meer dan 20 jaar ervaring binnen de 
IT-industrie, zowel in het OEM/Vendor segment 
als binnen serviceorganisaties. Zo werkte hij 
voor Microsoft, Getronics en de laatste 15 jaar 
in verschillende functies binnen Dell. In zijn 
nieuwe rol zal hij verantwoordelijk zijn voor het 
volledige as-a-Service portfolio van ALSO in de 
Benelux regio en voor de verdere uitbouw en 
ontwikkeling van klanten- en partnerrelaties.

AV system integrator en remote collaboration 
service provider Kinly heeft Jelmer Kleingeld 
aangesteld als nieuwe Managing Director 
voor de Benelux. Jelmer was hiervoor Chief 
Commercial and Product Officer bij Iddink 
Group. Met meer dan 20 jaar ervaring in 
de sector heeft Jelmer ook de functies van 
Managing Director en Chief Operating Officer 
bekleed bij respectievelijk AMC Networks en 
Liberty Global. Jelmer zal verantwoordelijk zijn 
voor het uitbouwen van Kinly's succes door 
de mogelijkheden van Kinly als best-in-class 
AV-dienstverlener te benutten om nieuwe 
markten in de regio aan te boren. Hij zal ook 
Kinly's go-to-market strategie bepalen en de 
volledige P&L verantwoordelijkheid voor de 
bedrijfsvoering op zich nemen.

Jelmer Kleingeld,
Benelux Managing 
Director Kinly

Zoom officiële  
UC Partner van 
Formule 1 team 
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing en Zoom Video 
Communications kondigen een nieuw 
partnership aan. In dit nieuwe partnership 
wordt het communicatieplatform van 
Zoom geïntegreerd in alle activiteiten van 
het Oracle Red Bull Racing-team om de 
prestaties te verbeteren en de betrokken-
heid met de fans te verhogen. Hierdoor  
zal Zoom ook te zien zijn op beide RB18- 
wagens, de shirts en racepakken van 
het team en de coureurs, de pitmuur, de 
garage en online. 

Enreach start uitrol Operator Connect  
voor MS Teams
Enreach is door Microsoft gecertificeerd voor Operator Connect for Microsoft Teams. De Europese 
telecom aanbieder gaat de dienst deze maand lanceren in Nederland, Duitsland en Spanje. In maart 
van dit jaar kondigde Enreach zijn partnerschap met Microsoft aan. Enreach was een van de vroege 
deelnemers aan het Operator Connect-programma, samen met AudioCodes als partner. Verbeterde 
ervaring Met Operator Connect voor Microsoft Teams profiteren gebruikers van een naadloze ver-
menging van reguliere telefoondiensten (PSTN) met Microsoft Teams. Hierdoor kunnen gebruikers 
ook buiten het Microsoft-domein bellen en gebeld worden. Deze mijlpaal voor Enreach is de laatste 
fase in haar strategie om de gebruikerservaring van Microsoft Teams te verbeteren door middel van 
de uitgebreide achtergrond en productportfolio van de groep in zowel telecommunicatie als IT. 

SPIE start verkoop 
nieuw stil alarm- 
ontruimingsinstalla-
tie MultiBel
De Business Unit Fire Protection and Security
van SPIE Nederland gaat samenwerken met 
MultiBel. Fire Protection & Security zal de 
gecertificeerde stil alarmontruimingsinstallatie 
van MultiBel gaan verkopen en implementeren. 
De samenwerking is tot stand gekomen, omdat 
de twee aanbieders samen een groot project 
realiseren met MultiBel als stil-alarm ontruimings-
installatie. Het nieuwe aan dit systeem is dat het 
alarmeert via smartphones. SPIE heeft voortaan 
de stil-alarm ontruimings installatie van MultiBel in 
haar producten- en dienstenpakket. 
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Tijdens de bijeenkomst maakte GFT een 
spannende reis door de afgelopen 50 jaar. Dit 
via een nieuwe bedrijfsfilm. Deze benadrukte 
met name de solidariteit van GFT met haar 
leden, partners en leveranciers. De gasten 
werden tijdens de feestelijke avond ook  
getrakteerd op een kleurrijk programma van 
live interviews, een goochelshow en privérond-
leidingen door de schatkamer van het museum. 

Inzicht in verleden en heden
Samen met Rolf Kalthöfer, een van de 
oprichters van GFT, Gerhard Förtsch, voormalig 

eerste voorzitter van het VAF Bundesverband 
en lid van de raad van toezicht van GFT, en 
Thomas Schmieske, Head of Channel Central 
Europe bij partner Unify, werden de belang-
rijkste punten uit de geschiedenis van het 
bedrijf doorgenomen. Kalthöfer herinnerde 
zich de stemming onder de oprichters, toen ze 
elkaar op 16 oktober 1972 ontmoetten in het 
Sylter Hof in Berlijn. 

De onafhankelijke telecommunicatie-installa-
teurs bedrijven waren op het idee gekomen 
om met een gezamenlijke organisatie hun 

eigen inkoop-, opslag- en distributiediensten 
te bundelen. Ze wilden niet langer afhankelijk 
zijn van buitenstaanders, maar zelf een sterke 
regulerende invloed te hebben op de tele -
communicatiemarkt. En volgens Kalthöfer 
moest deze horde gezamenlijk worden 
genomen. "De oprichters waren zich ervan 
bewust dat ze alleen actie kon ondernemen 
als alle leden, zelfs de kleinste, zich bij deze 
gemeenschap zou aansluiten wat betreft de 
inkoop. Alleen dan zou de inkoopvereniging 
sterk kunnen worden”, aldus Kalthöfer. 

 

GFT (Gemeinschaft Fernmelde-Technik eG.), sinds begin 2022 ook actief in Nederland, keek onlangs tijdens  
een feestelijke najaarsconferentie terug op 50 haar 50-jarige historie. De coöperatieve inkoopvereniging voor 
ITC en beveiligingstechnologie vierde dit in het Museum für Kommunikation in Berlijn. Samen met ongeveer  
200 gasten, waaronder leden, partners, leveranciers en medewerkers. Hieronder ook vertegenwoordigers  
van haar Nederlandse partners Geuzenet, Kwebbl en New Aspect. 

GFT viert 50-jarig bestaan met 
groot feest in Berlijn
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GFT

Keuze voor coöperatie
De oprichters kozen daarom voor de 
rechtsvorm van een coöperatie voor GFT, 
omdat het de moderne principes van samen-
werking tussen zelfstandigen belichaamt. 
Waarbij zelfbeschikking en zelfbestuur van 
ondernemers in samenhang met het wettelijke 
mandaat van de coöperatie het beste gerea-
liseerd kan worden. Want bij alle beslissingen 
over hun eigen bedrijf blijven de leden absoluut 
onafhankelijk. Besluiten in het kader van de 
algemene vergadering worden genomen in 
overeenstemming met het beginsel: "Eén lid, 
één stem". 

En dit principe werkt nog steeds, zoals Gerhard 
Förtsch opmerkte. “De leden zijn concurrenten, 
wat de neiging tot samenwerking kan bemoei-
lijken. Maar het beginsel "één lid, één stem" 
schept een hoge mate van vertrouwen. De 
transparantie van de Algemene Vergadering en 
de missie om winst te bevorderen in plaats van 
te maximaliseren zorgen er ook voor dat we 
ons niet opgelicht voelen", aldus Förtsch. 
In zijn coöperatieve structuur is GFT conse-
quent gericht op de eisen en belangen van 
de aangesloten leden. “Vanuit concurrentie-

oogpunt hebben wij belang bij een goed 
functionerende markt, waar de marktmacht van 
individuele ondernemingen beperkt is. Maar 
omgekeerd hebben wij er ook belang bij dat 
onze producten en diensten bij alle marktdeel-
nemers bekend zijn", aldus Thomas Schmieske 
over de samenwerking vanuit het oogpunt van 
de leveranciers. 

Huldiging en afscheid
Een bijzonder hoogtepunt van de avond was 
het eerbetoon aan en het afscheid van Rudolf 
H. Saken, woordvoerder van de Raad van 
Bestuur van GFT. Gedurende 21 jaar had hij 
van de coöperatieve inkoopvereniging voor  
ITC en beveiligingstechnologie een toonaan-
gevende industriële speler in Duitsland 
gemaakt. Zijn taken in de managementfunctie 
worden op 1 oktober 2022 overgenomen door 
Birger T. Aasland, die samen met Dr. Stefan 
Touchard de Raad van Bestuur zal vormen. Als 
erkenning voor zijn prijzenswaardig werk en 
grote inzet voor GFT heeft Saken het Gouden 
Ereteken van de brancheorganisatie voor 
coöperaties DGRV gekregen. Dit is de hoogste 
onderscheiding in het Duitse coöperatieve 
systeem en is en wordt toegekend voor 
bijzondere en langdurige diensten. De gouden 
speld werd hem uitgereikt door de voorzitter 
van de Dr. Peter Hanker, voorzitter van de 
Associatieraad van de Coöperatieve Vereniging. 
In zijn lovende toespraak bracht Dr. Hanker 
hulde aan Saken's bijzondere diensten in en 
voor het coöperatieve systeem en benadrukte 

met name dat hij er trots op was zulke 
persoonlijkheden "in onze gelederen te hebben, 
die met overtuiging en succes bewijzen wat een 
sterke en belangrijke vorm van ondernemen de 
coöperatie is." 

Tijdens zijn loopbaan heeft Saken de markttoe-
tredingen van GFT in Oostenrijk en Nederland 
begeleid. Bovendien, als voorzitter van de 
beroepsvereniging van commerciële goederen 
en diensten en dienstencoöperaties en als lid 
van de raad van bestuur heeft hij de fusie van 
twee regionale coöperatieve verenigingen tot 
een Coöperatieve vereniging begeleid. 
In zijn afscheidswoord bedankte Saken 
iedereen voor de geweldige avond, evenals 
voor de goede samenwerking met de leden, 
de raad van toezicht en het personeel van de 
coöperatie. “Ik raad u de GFT aan. Ik weet  
dat u bij mijn collega's Aasland en Touchard en 
het personeel in uitstekende handen zijn.  
Ik wil hen allemaal bedanken voor de vele jaren 
van uitstekende samenwerking”, aldus Saken 
tot slot. 

Nieuw lid voor 
GFT 
Leaseplan Nederland is bij GFT 
Nederland toegetreden als servicepartner. 
Leaseplan levert zakelijke leaseautos 
voor een all-in vast leasetarief, waarbij 
onderhoud en service zijn inbegrepen. 
Bij Leaseplan kun je terecht voor een 
nieuwe of een occassion lease, en 
ook voor shortlease en de leasing van 
bedrijfswagens.
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KPN Partner Network 
versnelt met automatiseren, 
digitaliseren én als marketplace
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Meer dan 1.200 partners, verdeeld over drie 
dagen, kwamen afgelopen maand naar Ede 
voor VISION Accelerate. Daar werden ze  
bij  gepraat over de nieuwe diensten die toe -
gevoegd zijn én over de strategische keuzes 
die KPN Partner Network gemaakt heeft. 
Thomas: “We hebben het afgelopen jaar veel 
merken en diensten uitgezet. Alle klanten 
zijn nu ondergebracht op het KPN EEN 
platform waar ook de RoutIT diensten draaien. 
Daardoor kunnen we nu alle focus hebben op 
innovatie. We zijn altijd bezig om telecom heel 
goed te doen, we hebben het beste mobiele 
netwerk ter wereld en bieden het snelste 5G 
netwerk in Nederland. Daarnaast investeert 
niemand zoveel als wij in ons glasvezel 
netwerk. We hebben dit jaar 330.000 
huishoudens aangesloten en met Glaspoort 
staan we aan het begin van een massale 
uitrol op bedrijventerreinen. We hebben al 
300 bedrijventerreinen uitgerust met fiber en 
de teller tikt door. We investeren daarnaast 
heel veel in digitalisering. Onze ambitie is 
om het beste ICT-platform van Nederland te 
hebben. “

Security
Naast connectiviteit speelt security een steeds 
grotere rol binnen het portfolio. Thomas: 
“Partners worden steeds vaker aangesproken 
op security. Wij hebben daarin een unieke 
positie, omdat we het aanbieden in combinatie 
met het netwerk. Via Cloud Connect heb je 
altijd veilig en snel toegang tot je clouddiensten, 
of je nou werkt met een private cloud, public 
cloud of allebei. Het normale verkeer loopt 
via het publieke internet van KPN, alles via 
Microsoft neemt een eigen afslag en gaat niet 
meer over het publieke internet.”

“Daarbij krijgen we zoveel informatie via de 
verschillende systemen. We blokkeren dagelijks 
1 miljoen websites voor onze klanten met onze 
Extra Veilig Internet dienst welke standaard 
onderdeel is van onze KPN EEN propositie. 
Hierbij maken we MKB Nederland nog veiliger! 
Klanten zoeken ook naar support voor zulke 
zaken. Daarom gaan we een security center 
inrichten, 24x7.” “Voor alarmering en werkplek-
beheer hebben we deze al, dus is het voor 
ons – als dienstverlening richting partners en 
klanten – een eenvoudige stap”, stelt Camiel.
En dat is niet alles, vervolgt Thomas. “Samen 
met één van de grootste verzekeraars gaan we 
een cybersecurityverzekering aanbieden, die 
we gaan koppelen aan onze dienstverlening. 
De verzekeraar is blij met onze inbreng, omdat 
zij zelf die risico’s moeilijk in kunnen schatten. 
Via onze kennis kunnen ze daarnaast de 
prijs voor zo’n verzekering omlaag brengen. 
Camiel: “Daaraan gaan we samen met hen 
een cybersecurity scan koppelen. Met onze 
data kun je daar unieke inzichten mee bieden. 
Plus jaarlijks een overview bieden op basis 
van onderzoek. Waar we staan, welke en 
hoeveel risico’s je loopt. En vooral bedoeld om 
awareness te creëren. We gaan ook awareness 
trainingen voor bedrijven organiseren, samen 
met Censornet. “

Digitale werkplek
Om partners te helpen met de omschakeling 
naar het leveren van digitale werkplekken, 
is een werkplek adoptie gestart, dit heet het 
Partner Transformatie Programma. Hierbij 
ondersteunt KPN Partner Network de partners 
bij alle aspecten die bij implementatie komen 
kijken. Portfolio, marketing, service & delivery, 
training, tooling en vanaf volgend jaar ook 
beheer en support. Compleet met trainingen en 
een consultant die dat begeleidt. En natuurlijk 
de tooling in OneBase. Allemaal bedoeld om 
het de partner makkelijk te maken. Camiel: “In 
OneBase komt alles bij elkaar. Daar zijn al onze 
bouwblokken geïntegreerd om het makkelijk 
naar de markt te brengen. Zonder dat je extra 
mensen nodig hebt om extra diensten aan te 
bieden. Omdat de hele keten met zo’n 500 
API’s erop op dezelfde manier doorloopt. 
“Volgens Camiel één van de redenen waarom 
er maandelijks zo’n 30 nieuwe partners 
aansluiten bij KPN Partner Network. Het is 
wel belangrijk voor ons dat we met name de 
groeiende groep MSP’s blijven vertellen dat we 
veel meer doen dan telecom en breedband-
verbindingen. 

Thomas. “We zijn al de grootste leverancier van 
Microsoft licenties in Nederland. Wij zijn heel 
goed in schalen en onze partners in customer 
intimacy. We hebben de afgelopen tijd heel 
veel MSP’s gesproken om te kijken hoe we hun 
kunnen ondersteunen. Denk aan beheer en 
support, daar komen ze nooit aan toe. Ze zijn 
immers alweer druk met de implementatie van 
de volgende klant. Bij support zitten heel veel 
kosten en menskracht die er vaak niet is, daar 
kunnen we ze heel goed helpen. Dan kunnen 
we ook heel makkelijk zorgen dat onze dienst-
verlening daar inklikt.”

Kennis partners toevoegen
Inmiddels is het portfolio en ook de dienst-
verlening op orde, maar stilzitten is er niet bij. 

Accelerate was het thema van de succes-
volle VISION 2022 editie die KPN Partner 
Network recent in Ede organiseerde. 
Symbolisch voor die versnelling was de 
aanwezigheid van een levensgrote mock 
up van de nieuwe Lightyear elektrische 
auto. Maar nog illustratiever waren de 
presentaties tijdens het event, waaruit 
de drang om de groei te versnellen sterk 
naar voren kwam. En versnellen, dat doe 
je steeds meer samen, dus werd tijdens 
het event een nieuwe strategie voor de 
toekomst onthuld; KPN Partner Network 
als platform, waar naast de bouwblokken 
van KPN specialistische oplossingen van 
partners aangeboden worden. Tijdens het 
drukbezochte event spraken we hierover 
met Thomas Tolsma, VP Products & 
Marketing en Camiel Janssen, VP Sales. 
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De afgelopen tijd heeft KPN Partner Netwerk de 
lijnen uitgezet naar de strategie voor toekomst, 
en dat belooft wat. Camiel; “Dat is ook het 
verhaal van deze VISION. Onze partners willen 
wel veranderen, maar de ontwikkelingen in 
technologie gaan zó snel, dat is voor een 
partner, zelf voor ons niet meer bij te benen. 
We hebben elkaar nodig om de behoefte van 
de eindklant en de exponentiële groei in te 
vullen. Dus wel verder digitaliseren en partners 
makkelijk toegang geven tot de technologie, 
maar ook het ecosysteem verder uitbreiden. 
Het is best aannemelijk dat in IT- en security 
proposities die we naar de markt brengen een 
partner een heel andere rol inneemt, namelijk 
als leverancier als onderdeel van die propositie. 
KPN gaat dat niet meer zelf doen. Voor een 
partner zit daar een enorme meerwaarde. Zeker 
als je daarmee toegang hebt tot een landelijk 
dekkend netwerk van ruim 1.800 partners. ”
Om elkaar daarin beter te vinden en te onder-
steunen wil KPN zorgen dat partners nog 
makkelijker toegang krijgen tot het ecosysteem 
van KPN. Waarbij de distributeur bijvoorbeeld 
door partners ontwikkelde branche specifieke 
oplossingen ontsluit via het netwerk van 
KPN. “Creatieve geesten zitten overal in onze 
markt en daar zijn al heel veel handige tools 
ontwikkeld waar andere partners uit ons 
netwerk graag gebruik van maken. Dat gaan 
we niet meer allemaal zelf doen.” 

Thomas: “Dat kan betekenen dat een partner 
leverancier wordt van een onderdeel van 
een propositie. Als je optimaal waarde wilt 
toevoegen aan de eindklant kan dat prima op 
deze manier. Tegelijkertijd roepen we partners 
ook op om te specialiseren op een branche, 
niche of een specialisme. Over vijf jaar moet je 
je plek ingenomen hebben.“

Platformorganisatie
Niet dat KPN Partner Network morgen ineens 
een platformorganisatie is, maar de lijn naar 
2027 is in elk geval hiermee wel ingezet, stelt 
Camiel. “We worden steeds meer een platform-
bedrijf, waarbij de waarde zit in interoperabiliteit. 
Waarbij we in staat zijn om mét onze partners 
én via onze partners steeds geavanceerder 
en specialistischer oplossingen naar de markt 
te brengen. Los van de core-activiteiten die 
iedereen nodig heeft. Over vijf jaar willen we 
daar zijn”, stelt hij.

“De wereld beweegt steeds meer naar een 
platformeconomie. Eerder stroomde waarde 
daarbij één kant op. Maar vanwege de huidige 
snelheid en de differentiatie, gekoppeld aan 
de hoge digitaliseringsgraad, gaat dat nu veel 
meer twee kanten op. Dat levert een win/win 
voor alle betrokken partijen op. Op deze manier 
blijven wij ons platform verrijken én kunnen  
we de behoefte van de klant invullen.  
Standaardisatie en specialisatie. En dat met 
de huidige snelheid van veranderen, dáár gaat 
VISION 2022 Accelerate over. 

“Eigenlijk zijn we daar al mee begonnen toen 
we dit platform bouwden. Het blijkt enorm 
schaalbaar”, vult hij aan. “Nu zijn we zo ver 
dat we de partner met zijn dienstverlening 
en propositie onderdeel van het platform 
kunnen maken. Op die manier kun je binnen 
twee weken een nieuwe dienst toevoegen en 
openstellen voor ons hele partnernetwerk. We 

Thomas Tolsma, VP Products & Marketing “We hebben elkaar 
nodig om de behoefte 
van de eindklant en de 
exponentiële groei in te 
vullen”
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zien nu ook dat best veel partners al branche 
specifieke oplossingen hebben.” Thomas vult 
aan: “Dan zijn we inderdaad een heel eind. 
We beginnen rustig aan met een paar partijen 
waarmee we samen gaan leveren. Waarbij we 
heel kritisch kijken naar kwaliteit en security. 
Dan bouwen we dat steeds verder uit.”

Core business blijft cruciaal
Met deze ontwikkeling investeert KPN in de 
toekomst, maar ook de huidige business wordt 
niet vergeten. “Op voice en verbindingen zijn 
en blijven we de trusted advisor. Grote en 
schaalbare diensten zullen we altijd zelf blijven 
doen. We investeren meer dan ooit in nieuwe 
én bestaande diensten”, benadrukt Thomas. 
“90 procent in de huidige business en 10 
procent in toekomstige business. Dat  
zal langzaam verschuiven.”

“Onze core blijft altijd belangrijk. We zijn 
natuurlijk heel succesvol in connectiviteit, cloud, 
security en op de werkplek. Verder bieden we 

toegang tot nieuwe diensten rond IoT, AI, VR 
en Robotics, 5G. We investeren volop in het 
netwerk. We ontwikkelen door in UC, VoIP en 
mobiel. Bijvoorbeeld door EVI volgend jaar ook 
op mobiel te bieden. Zo investeren we nog 
altijd veel in voice. Zo hebben we voor WebEx 
een softphone geïntroduceerd, heeft HIPPER 
nieuwe functionaliteiten gekregen, onder meer 
voor opvolging, en een nieuw design. Er is een 
nieuwe VoIP line up en teams bellen via een 
geautomatiseerde configuratie is eind van dit 
jaar beschikbaar. Waarbij Teams als toestel via 
de Broadsoft centrale werkt met onder meer 
presence synchronisatie van vamo. Zodat je 
onder meer kunt zien of iemand mobiel inbelt.”

In een sneltreinvaart zal de markt veranderen, 
zo verwachten Thomas en Camiel tot slot.  
“De schaalbaarheid van ons platform is zo 
groot, dat we deze volgende stap kunnen 
maken. De omzet op het platform is de 
afgelopen acht jaar verduizendvoudigd, zonder 
dat er één fte bij is gekomen. Alles draait om 
automatiseren, digitaliseren en marketplace.  

Dit bedrijf is zo enorm in beweging om de 
markt te veroveren en aan te vallen.”

“Een partner wil zekerheid, voorspelbaarheid, 
een financiële garantie en op een goede manier 
samenwerken. Het gaat niet meer alleen om 
volume, maar steeds meer om een goede 
waarde propositie, competitief en onder-
scheidend. Partners die dat niet doorhebben 
zijn minder succesvol. Het personaliseren van 
klanten wordt steeds belangrijker, zowel in  
sales als marketing. Dan moet je ons volume  
combineren met de fijnmazigheid van de 
partner. Laten we elkaar succesvol maken!”

Camiel Janssen, VP Sales
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Help, mijn werknemers 
willen hybride werken!

1Maak duidelijke afspraken  
en stel eventueel een  
huiswerkreglement op

De eerste tip lijkt misschien logisch, toch wordt het vaak nog 
nagelaten: maak duidelijke afspraken over hybride werken. Welke 
functies of werkzaamheden zijn hiervoor geschikt, en welke niet? Wat 
wordt er verwacht op het gebied van productiviteit en bereikbaarheid 
en wat zijn de werktijden en pauzes? In het verlengde hiervan stellen 
veel bedrijven een thuiswerkreglement op. Hierin worden naast 
bovengenoemde afspraken ook zaken als inrichting van de werkplek, 
databeveiliging en omgang met bedrijfseigendommen vastgelegd. 
Een dergelijke overeenkomst biedt houvast en schept duidelijkheid. 2   Voor werkgevers:  

heb vertrouwen in je mensen

Veel werkgevers hebben het gevoel controle en grip te verliezen bij 
hybride werken en dat is begrijpelijk; tenzij je een bedrijf hebt waarin 
alles is vastgelegd met KPI’s en urenregistraties laat je als werkgever 
de teugels in dit geval wat vieren, en dat is eng. Maar thuiswerken 
vraagt om leiderschap vanuit vertrouwen. Maak afspraken, vertrouw 
op het verantwoordelijkheidsgevoel van je werknemers en spreek ze 
indien nodig hier ook op aan. 

En bedenk dat hybride werken jou ook voordelen biedt: het is 
kostenbesparend, werknemers zijn vaak gemotiveerder en het 
verzuim onder werknemers die hybride werken is lager. Daarnaast 
blijkt uit onderzoeken dat werknemers op dagen dat ze thuiswerken 
minstens zo productief of zelfs productiever zijn.

Ondanks dat het de norm lijkt te worden, staan lang niet alle werkgevers te springen 
wanneer werknemers aangeven hun werk (groten)deels vanuit huis te willen uitvoeren. 

En dat is begrijpelijk, het hybride mogen werken kan nu eenmaal een punt van 
discussie zijn, dat vanuit verschillende invalshoeken te benaderen is. Waar werknemers 

vooral voordelen zien als niet meer in de file staan, werken zonder afleiding van 
kantoorgeluiden en meer vrijheid, kan het werkgevers afschrikken door het gebrek 

aan controle en overzicht en het verliezen van teamgevoel of binding met het bedrijf. 
Meer vrijheid tegenover minder controle. Juist omdat beide standpunten prima te 

verdedigen zijn maar vaak lijnrecht tegenover elkaar staan is hybride werken 
binnen veel bedrijven nog steeds een regelmatig onderwerp van gesprek.

Wanneer je toch besluit om het hybride werken te omarmen, 
hoe zorg je er dan voor dat dit voor alle partijen een positieve 

ervaring is (en blijft)? We geven je vijf tips:
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De tips zijn geschreven 
door Rob Dierckx, 
Marketing Manager 

KeenSystems

3 
Voor werknemers: neem je  
verantwoordelijkheid.

De vrijheid en het vertrouwen dat je krijgt met thuiswerken gaat 
hand in hand met de verantwoordelijkheid die jij hebt voor je 
werk. Zorg voor een goede thuiswerkplek met minimale afleiding. 
Plan je dag, stel doelen en prioriteiten en bespreek deze met 
je collega’s of werkgever. Kom gemaakte afspraken na. Wees 
bereikbaar en reageer tijdig op berichten. Laat, misschien nog 
wel meer dan op kantoor, zien dat je je best doet en productief 
bent. Zo zorg je dat er geen twijfel ontstaat over jouw inzet. Neem 
tenslotte op tijd je pauzes, veel werknemers voelen zich bezwaard 
om tijdens het thuiswerken te pauzeren (“ik eet m’n boterham wel 
vlug tussendoor”) maar ook als je thuis werkt heb je af en toe rust 
nodig om efficiënt te blijven werken.

4Zorg ervoor dat werknemers  
beschikken over de  
juiste middelen.

Als werkgever moet je zorgen voor goede arbeidsomstandigheden 
voor jouw werknemers, ook als ze thuiswerken. Dit heet zorgplicht. 
In de praktijk betekent dit dat je er ten minste op moet toezien 
dat werknemers hun thuiswerkplek ergonomisch inrichten. Verder 
moet je in sommige gevallen voorzieningen als een bureau, stoel 
en monitor beschikbaar stellen. 
Dit kan in de vorm van bruikleen 
of een vergoeding. Zorg ook dat je 
werknemers de beschikking hebben 
over de juiste tooling. Haperende 
software kan natuurlijk echt niet 
meer in deze tijd. En al helemaal 
niet bij hybride werken, waar online 
communicatie en samenwerken nog 
belangrijker en essentiëler is. Een 
Unified Communications oplossing als 
3CX kan hierin uitkomst bieden.

5  
 
Blijf verbonden

Werken op kantoor heeft ook een sociaal karakter: gesprekken bij het koffieapparaat, samen lunchen en 
de vrijdagmiddagborrel. Dat sociale aspect en de binding met het bedrijf blijft enorm belangrijk. Geef je 
werknemers daarom af en toe wat extra aandacht, stel een vaste dag in dat iedereen op kantoor is, of 
organiseer kennissessies of een extra teamuitje. Ben je werknemer en werk je meerdere  
dagen per week vanuit huis, dan doe je er goed aan contact te houden met je collega’s. 

Bel of app eens wat vaker informeel, vraag of je ergens mee kunt helpen en trek vooral ook zelf aan de 
bel als je hulp nodig hebt. Uiteindelijk haal je een heel groot deel van je werkgeluk namelijk  
uit je collega’s. En waar zie je die? Juist.
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De introductie van het nieuwe 
voiceplatform van Pocos 
mogen we gerust een mijlpaal 
noemen voor de leverancier 
van connectiviteit- en voice 
oplossingen. Het op Cisco 
BroadWorks gebaseerde 
platform is helemaal in huis 
ontwikkeld en belooft gemak, 
flexibiliteit én enterprise- 
functionaliteiten tegen een 
faire MKB-prijs. Wie beter kan 
ons meenemen in de achter-
grond van het nieuwe Easy 
Voice dan de architect ervan, 
Joëll van Oostveen.

Pocos zet grote stap 
voorwaarts met eigen 
platform voor voice en UC

Joëll van Oostveen, 
Voice Architect bij Pocos

Een makkelijk te bedienen telefooncentrale 
in de cloud voor het MKB, met functionali-
teiten die je voornamelijk bij een oplossing 
voor corporate enterprises verwacht. En 
dat met onder water alle mogelijkheden die 
de Cisco-systemen BroadWorks en WebEx 
bieden. Was dat er al? Niet echt, tenminste, 
tot nu toe. Joëll is achter de schermen al twee 
jaar bezig met de ontwikkeling van Easy Voice. 
Begin 2021 trad hij in dienst van Pocos, die op 

dat moment al voice-oplossingen bood van 
met name 3CX en Xelion. Joëll zelf kwam van 
RoutIT en later KPN, waar hij al twaalf jaar aan 
vlieguren opdeed in de UC en Voice. 

“Het was altijd al de wens van Pocos om een 
carrier-grade SIP-oplossing neer te zetten”, 
vertelt hij. “Toen ik hier kwam hebben we 
een inventarisatie gemaakt; wat kunnen en 
willen we hierin betekenen op basis van onze 

huidige software-faciliteiten. We hebben primair 
gekeken naar de behoefte van de eindklant en 
de partner. Het moest een propositie worden 
voor het MKB, eenvoudig en laagdrempelig.”

Breed inzetbaar voor MKB-doelgroep
“Met Easy Voice wilden we een platform bieden 
wat we breed kunnen inzetten”, vervolgt Joëll. 
“Denk aan de bandencentrale met 20 vaste 
toestellen en vertegenwoordigers op de weg 
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met een soft cliënt met vast-mobiel-integratie. 
Dat kun je ook voor de bakker om de hoek en 
mogelijk ook voor MKB+ inzetten. Dat is ook de 
doelgroep waar ons partnerkanaal op focust. 
De kracht van Pocos is dat we die extra stap 
zetten, richting partner, richting eindklant. Met 
tooling vanuit ons netwerk, gecombineerd met 
gestandaardiseerde bouwblokken en door in 
het platform dingen simpel te houden, kunnen 
we de foutkans verkleinen en de first time right 
rates verhogen. Een nieuwe klant kunnen we 
binnen enkele momenten in de lucht hebben.” 

Keuze voor BroadWorks
Vervolgens moest een keuze worden gemaakt 
voor het juiste platform om de nieuwe cloud 
centrale op te bouwen. Joëll: “we hebben naar 
alternatieven als Metaswitch van Microsoft 
en RingCentral gekeken. Uiteindelijk kwamen 
we weer terug bij Cisco. Het staat tenslotte 
als een huis. Daarbij is UC een commodity 
en de meeste organisaties hebben al wel een 
oplossing. Met de overname van BroadWorks 
en de integratie van Cisco WebEx in combinatie 
met het onderliggende processing platform  
kun je een heel leuk alternatief voor UC in  
de markt zetten. Waarbij je met een app de 
unified experience op zowel mobiel, Android, 
iOS als desktop windows en Mac hebt. Heel 
toegankelijk en als volledig endpoint inzetbaar. 
We bieden de gebruikelijke hosted-voice- 
gebruikersfuncties, die uit te breiden zijn 
en te integreren met Microsoft Teams of 
WebEx. Met de toevoeging van WebEx krijg 
je via die interface toegang tot het hele Cisco 
ecosysteem.”

Onder de motorkap
Eenvoud én laagdrempeligheid stonden bij 
de ontwikkeling voorop. Veel oplossingen 
zitten standaard in Easy Voice. Daarnaast is 
er de mogelijkheid om de telefooncentrale uit 
te breiden. Denk aan uitgebreide gespreks-
rapportages of aan het opnemen en bewaren 
van gesprekken met Call Recording. Call 

Recording kan bijvoorbeeld worden onder-
steund met een AI-tool, die emoties in een 
gesprek herkent en daarop kan acteren. Groot-
zakelijke functionaliteit is hiermee beschikbaar 
voor de MKB-gebruiker.

Joëll bevestigd dat Pocos gelijktijdig met de 
introductie van Easy Voice een cloud based 
contactcenter oplossing biedt dat toegevoegd 
kan worden. “Heel interessant voor kleine 
klantcontactcenters, zeker met onze prijs-
stelling. Waarmee je eenvoudig zaken als Call 
Recording, user provisioning en migraties kunt 
regelen. Enterprise functionaliteiten voor een 
MKB-propositie.”

Januari live
Easy Voice draait de komende maand als 
pilot en gaat in januari live voor alle partners 
van Pocos. Er zijn drie smaken om aan elke 
behoefte te kunnen voldoen; basic, next en 
pro. De komende tijd worden nog functio-
naliteiten toegevoegd. Zoals een standaard 
individuele back up, zodat je een centrale 
gemakkelijk terug kunt zetten als deze door een 
fout in bijvoorbeeld de configuratie niet meer 
beschikbaar is. Ook het switchen van provider 
moet in de toekomst met één druk op de knop 
kunnen. 

Joëll: “Voor het huidige partnerkanaal bieden 
we hiermee de opstap naar een volwaardige 
oplossing, compleet met UC-suite. Daarnaast 
kunnen bestaande BroadSoft klanten makkelijk 
aanhaken, omdat ze zien hoe eenvoudig dit is 
en dat ze er meer mee kunnen dan met hun 
bestaande propositie. Onze focus zal met name 
liggen op partijen die nu nog op een ander 
platform zitten. Die zijn vaak toch wat meer op 
zoek naar een volwaardige UC-oplossing.  
Dat gat kun je dan met WebEx dichten."

Excelleren in voice en UC
Met de introductie van Easy Voice is Pocos nog 
lang niet klaar, want als volgende stip op de 

horizon staat de introductie van een koppeling 
met Operator Connect, die in Q2 van 2023 
wordt verwacht. “We zijn als Pocos natuurlijk 
een Cisco-huis, maar onze partners en hun 
klanten hebben verschillende wensen en we 
willen ze keuzes blijven bieden. We blijven 3CX 
en zeker ook Xelion aanbieden, omdat het 
stabiel is, veel functionaliteiten heeft en er een 
vaste klantengroep voor is. En dan natuurlijk 
Easy Voice met WebEx en straks dus met 
Operator Connect. 

Het meeste ontwikkelwerk, met name in de 
portals, zit erop, vertelt Joëll. De laatste loodjes, 
maar de eindstreep is in zicht. Je bent eigenlijk 
een bedrijf in het bedrijf aan het uitrollen. Het 
is een compleet ecosysteem wat je neerzet. 
Inmiddels is het hele team er mee aan de slag 
en begint het ook wel te voelen als een mijlpaal 
voor Pocos. 

Bijzonder blijft het dat Pocos zich nu ook 
echt als voice-operator neerzet. “Connectivity 
heeft altijd de boventoon gevoerd, maar we 
zijn altijd al aanbieder van voice geweest met 
hosted voice en SIP-trunking. Nog steeds zijn 
er partijen die SIP-trunking willen en daar zijn 
we heel erg goed in. Dit blijft bestaan zoals je 
dat gewend bent, en nu voegen we daar Easy 
Voice aan toe.

De ambitie met de ontwikkeling van Easy Voice 
was groot, erkent Joëll: “We willen de extra 
stap zetten. Dingen simpeler maken, de kans 
op fouten kleiner verkleinen, betaalbaar zijn en 
flexibel blijven. 

“We willen de extra stap zetten. Dingen 
simpeler maken, de kans op fouten kleiner 
verkleinen, betaalbaar zijn en flexibel blijven.”

“We hebben primair 
gekeken naar de 
behoefte van de 
eindklant en de 
partner. Het moest een 
propositie worden voor 
het MKB, eenvoudig 
en laagdrempelig”
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Europese landen zijn al tientallen jaren gewend 
aan een ononderbroken stroomvoorziening en 
hun telecom operators hebben meestal geen 
generatoren die de stroom gedurende langere 
periodes ondersteunen. "We zijn misschien een 
beetje verwend in grote delen van Europa waar 
de elektriciteit vrij stabiel en goed is", zegt een 
anonieme leidinggevende in de telecomsector 
tegenover persbureau Reuters. "De investe-
ringen op het gebied van energieopslag zijn 
misschien minder geweest dan in sommige 
andere landen." 

Momenteel zijn er in veel Europese landen niet 
genoeg reservesystemen om wijdverspreide 
stroomonderbrekingen op te vangen, zo stellen 

vier andere betrokkenen, waardoor het gevaar 
van uitval van mobiele telefonie toeneemt. 
Operators in veel landen van de Europese 
Unie, waaronder Nederland, Frankrijk, Zweden 
en Duitsland, hebben in het verleden al wel 
maatregelen genomen om ervoor te zorgen 
dat de communicatie kan doorgaan, zelfs als 
de stroomstoringen uiteindelijk de back-up-
batterijen uitputten die zijn geïnstalleerd op de 
duizenden mobiele antennes, verspreid over 
hun grondgebied. Maar is het voldoende?

Zorgen in Frankrijk
In Frankrijk zijn er bijvoorbeeld wel degelijk 
zorgen. Bij stroomuitval zijn bijvoorbeeld 
ziekenhuizen en overheidsinstellingen onderdeel 

van de kritische infrastructuur, en krijgen dus 
bescherming in het geval van stroomuitval. Die 
status hebben de Franse telecomproviders niet. 
In Frankrijk voorziet een plan van elektriciteits-
distributeur Enedis in mogelijke stroomon-
derbrekingen tot twee uur in het ergste geval, 
aldus twee bronnen. De algemene black-outs 
zouden slechts delen van het land bij toerbeurt 
treffen. De Franse regering, telecombedrijven 
en Enedis, een onderdeel van het staatsbedrijf 
EDF, hebben in de zomer gesprekken gevoerd 
over de kwestie. De Franse federatie van 
telecombedrijven (FFT), een lobbygroep die 
Orange, Bouygues Telecom en SFR van Altice 
vertegenwoordigt, heeft Enedis op de vingers 
getikt omdat het niet in staat was antennes 

 Heeft het besluit van Rusland om de gastoevoer via Europa's belangrijkste aanvoerroute stop te zetten, de kans 
op stroomtekorten in deze winter Europa vergroot? En in hoeverre raakt dat de telecom infrastructuur en valt de 
telefoon en het internet uit? In diverse landen zijn grote zorgen, in Nederland lijken de betrokken partijen zich 
voorlopig minder druk te maken.

Geen verbinding deze winter 
door energiecrisis, hoe groot 
is die kans?
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Geen verbinding

vrij te stellen van de stroomonderbrekingen. 
Enedis weigerde commentaar te geven op de 
inhoud van de gesprekken die hierover met 
de regering zijn gevoerd. In een verklaring aan 
Reuters zei Enedis dat alle vaste klanten bij 
uitzonderlijke onderbrekingen op gelijke voet 
werden behandeld. Het zei dat het in staat 
was om delen van het netwerk te isoleren 
om prioritaire klanten, zoals ziekenhuizen, 
belangrijke industriële installaties en het leger 
te bevoorraden en dat het aan de autoriteiten 
was om de infrastructuur van telecombedrijven 
toe te voegen aan de lijst van prioritaire klanten. 
"Misschien zullen we onze kennis over deze 
kwestie tegen deze winter verbeteren, maar het 
is niet gemakkelijk om een mobiele antenne te 
isoleren van de rest van het netwerk", aldus een 
betrokken ambtenaar van het Franse ministerie 
van Financiën. 

Beschadiging van de technologie
Ook telecombedrijven in Zweden en Italië 
hebben bij hun regeringen hun bezorgdheid 
geuit over mogelijke elektriciteitstekorten. De 
Zweedse telecomregulator PTS werkt samen 
met telecomoperatoren en andere overheidsin-
stanties aan oplossingen, aldus de organisatie. 
Dit omvat gesprekken over wat er zal gebeuren 
als de elektriciteit wordt gerantsoeneerd. PTS 
financiert de aankoop van transporteerbare 

tankstations en mobiele basisstations die 
verbinding maken met mobiele telefoons om 
langere stroomonderbrekingen op te vangen, 
aldus een woordvoerder van PTS. De Italiaanse 
telecomlobby vertelde Reuters dat zij wil dat 
het mobiele netwerk wordt uitgesloten van elke 
stroomonderbreking of energiebesparingsstop 
en dit zal aankaarten bij de nieuwe regering van 
Italië. 

Apparatuur herzien
De stroomonderbrekingen vergroten de kans 
dat elektronische componenten het begeven 
als ze worden blootgesteld aan abrupte 
onderbrekingen, zei Massimo Sarmi, voorzitter 
van het Global Cyber Security Center (Gc-Sec), 
een organisatie voor studie en onderzoek 
naar veiligheid rond digitale communicatie. 
Producenten van telecomapparatuur Nokia 
en Ericsson werken ondertussen samen met 
mobiele operators om de gevolgen van een 
stroomtekort te verzachten. De Europese 
telecombedrijven moeten hun netwerken 
herzien om extra stroomverbruik te vermin-
deren en hun apparatuur moderniseren 
door energie-efficiëntere radio-ontwerpen te 
gebruiken. Om stroom te besparen gebruiken 
de telecombedrijven software om de verkeers-
stroom te optimaliseren, torens te laten "slapen" 
wanneer ze niet worden gebruikt en verschil-
lende spectrumbanden uit te schakelen, aldus 
de bronnen. De telecombedrijven werken ook 
samen met nationale overheden om na te gaan 
of er plannen zijn om kritieke diensten in stand 
te houden. 

Deutsche Telekom heeft in Duitsland 33.000 
mobiele radiosites (torens) en haar mobiele 
noodstroomsystemen kunnen slechts een klein 
aantal daarvan tegelijkertijd ondersteunen, 
aldus een woordvoerder van het bedrijf. 
Deutsche Telekom zal in geval van langdurige 
stroomuitval mobiele noodstroomsystemen 
gebruiken die voornamelijk op diesel werken, 
aldus het bedrijf. Frankrijk heeft ongeveer 
62.000 mobiele torens, en de industrie zal niet 

in staat zijn om alle antennes uit te rusten met 
nieuwe batterijen, zei de voorzitter van de FFT, 
Liza Bellulo. 

Weinig zorgen in Nederland 
Allereerst dit; Nederland is een van de landen 
met de minste stroomstoringen ter wereld. In 
het geval van een stroomstoring zijn providers 
zelf verantwoordelijk voor een noodvoorziening. 
De drie grote mobiele providers met een 
eigen netwerk (KPN, Vodafone en T-Mobile) 
zijn wettelijk verplicht om in het geval van 
stroomuitval of andere technische storing voor 
een noodvoorziening te zorgen. Momenteel 
wordt ervan uitgegaan dat back-ups het 
minimaal een half uur vol moeten houden, maar 
een noodvoorziening die het twee uur volhoudt 
wordt als officieuze standaard gezien. Bij uitval 
worden gebruikers naar een andere provider 
doorgezet. Telecom infrastructuur is vitale 
infrastructuur en in Nederland is er voortdurend 
overleg tussen zogenaamde vitale bedrijven 
zoals KPN en de overheid (ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat en Agentschap 
Telecom), zo stelt een woordvoerder van KPN. 
“Specifiek wat betreft telecom komen relevante 
partijen regelmatig bij elkaar in het Nationaal 
Continuïteitsoverleg Telecom. Daar wordt ook 
leveringszekerheid van energie besproken. 
Ook de actualiteit van dit moment komt daar 
aan bod. We hebben als KPN op dit moment 
niet direct zorgen maar uiteraard zijn we op 
alles voorbereid. Als telecomsector zijn we 
immers afhankelijk van stroom en gas. We 
zijn in Nederland goed voorbereid op tijdelijke 
onderbreking van de stroomtoevoer. In zo’n 
geval gaan onze cruciale onderdelen van onze 
netwerken, zoals centrales, netwerken en 
mobiele opstelpunten automatisch over op 
noodstroom.”

Ook telecombedrijven 
in Zweden en Italië 
hebben bij hun 
regeringen hun 
bezorgdheid geuit 
over mogelijke 
elektriciteitstekorten
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In TBM nummer 3 van juli 2022 schreven we 
over de ontwikkelingen rondom de 3,5 GHz 
band. Nederland heeft de verplichting om 
deze belangrijke 5G band sinds eind 2020 
beschikbaar te hebben, maar door diverse 
oorzaken is er nog geen veiling geweest. 
Onderdeel van het probleem is dat er al vanaf 
ongeveer 2015 diverse private gebruikers 
in deze band zitten. De verhuizing van deze 
gebruikers (waaronder diverse grote partijen 
in de Rotterdamse Haven) blijkt een lastig 
dossier, vooral omdat door het ministerie 

licenties zijn uitgegeven tot september 2026. 
Vorig jaar zomer werd de situatie nog lastiger, 
omdat Inmarsat een rechtszaak tegen de 
overheid won. Inmarsat heeft een inter-
nationale verantwoordelijkheid voor veilig-
heidscommunicatie met schepen (zeg maar 
de 112 op de oceaan) en ook een officiële 
licentie van de Nederlandse overheid om in 
deze 3,5 GHz band te zenden en ontvangen. 
De veiling van de 3,5 GHz band kwam door 
de rechtszaak op losse schroeven te staan. 
Een commissie van professoren werd daarna 

benoemd, en deze heeft afgelopen mei een 
gedegen rapport gepubliceerd, waarin oplos-
singen werden aangedragen. Het ministerie 
had beloofd afgelopen zomer met een reactie 
te komen.

Marktconsultatie
Het ministerie heeft vervolgens geopperd om 
de 3,5 GHz band te verdelen tussen operators 
en private netwerken. De band is 400 MHz 
breed, het eerste idee was om de bovenste 
100 MHz (net als in Duitsland) te gebruiken 

 Private netwerken leveren organisaties meer controle over de dekking, capaciteit 
en beschikbaarheid van mobiele verbindingen, bijvoorbeeld op het eigen terrein 
of in de gebouwen. Er zijn flink wat grote én kleine partijen geïnteresseerd in het 
toepassen van private mobiele netwerken voor alarmering, zorgapplicaties,  
industriële besturing en communicatie. Op dit moment zijn er mogelijkheden voor 
4G in de 1800 MHz band, maar de grote interesse is voor het gebruik van private 5G 
in de 3,5 GHz band.

Ontwikkelingen 3,5 GHz band en 
Private Netwerken
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Private Netwerken

voor private netwerken. Het officiële voorstel 
was echter om de onderste 100 MHz te 
gebruiken voor private partijen en de overige 
300 MHz voor de drie publieke operators. Een 
verdeling van 100 MHz per operator ligt dan 
voor de hand. Dit idee is door het ministerie in 
juli en augustus getoetst in de markt middels 
een consultatie. Heel veel partijen hebben 
input geleverd. Vooral vanuit gebruikers en de 
industrie is men bijna allemaal akkoord met 
het idee van 100 MHz voor private partijen 
(net zoals dat in Duitsland bijvoorbeeld wordt 
gehanteerd), maar niet met de onderste 100 
MHz. Twee belangrijke redenen die genoemd 
worden in de bezwaren zijn Defensie en het 
ecosysteem. 

Beperkingen
Defensie maakt namelijk gebruik van radars 
op frequenties net onder de 3,5 GHz 
band. Er bestaat een eis om daarop niet 
teveel te storen. Het is voor Defensie veel 
makkelijker om dit af te stemmen met één 
publieke mobiele operator, dan met mogelijk 
tientallen of honderden private gebruikers 
van deze band. De tweede reden betreft 
het ecosysteem: vanwege de eis om niet te 
storen op defensie is het niet mogelijk om 
de hele 100 MHz te gebruiken, of men moet 
hele goede filtering toepassen. Voor operators 
is dit issue best een nadeel. Maar voor 
private netwerken zorgt dit voor een enorme 
beperking in het ecosysteem en waarschijnlijk 
een beperking tot de bovenste 50 MHz. De 
meeste leveranciers hebben niet de juiste 
filtering of alleen tegen hoge kosten. En voor 
een kleine markt als Nederland is het nauwe-
lijks interessant om specifieke producten te 
ontwikkelen. Eigenlijk blijft er voor private 

netwerken daarmee maar weinig over van de 
5G mogelijkheden in deze band. In Duitsland, 
waar men vergelijkbare uitdagingen heeft met 
Defensie en radars, is men door onderlinge 
afstemming tussen een mobiele operator en 
defensie tot een prima oplossing gekomen. 
Alleen in Nederland lijken we door hele strenge 
eisen er weer een groot probleem van te 
maken.

Het ministerie had de ambitie om in september 
te komen met een nieuw voorstel voor de  
3,5 GHz band, maar vanwege de vele reacties 
is dit nog niet gelukt. Waarschijnlijk is de 
bovenste 100 MHz wel de beste oplossing, 
maar meer duidelijkheid over de besluit-

vorming, het proces en de argumenten die 
een rol spelen wordt op dit moment in de 
markt gemist. Misschien kan de commissie 
van professoren de minister opnieuw onder-
steunen.

Stagnatie
Door de onduidelijkheid in de besluitvorming 
staan diverse projecten stil of worden niet 
gestart. Dit is slecht voor de innovatie in 
Nederland. We lopen daardoor steeds verder 
achter ten opzichte van andere landen in 
Europa en zeker ten opzichte van Amerika en 
het Verre Oosten.

Mobiele operators zijn wel volop bezig 
diensten te ontwikkelen voor bedrijven. KPN, 
Vodafone en T-Mobile hebben alle drie nu 
specifieke diensten voor de zakelijke markt. 
Daarbij bieden ze additionele mogelijkheden 
voor dekking, capaciteit en zelfs garanties 
voor beschikbaarheid. Zoals ik ze ken, balen 
alle mobiele operators ook van de onduide-
lijkheid rondom de 3,5 GHz band. Dit zit de 
verdere uitrol van 5G in Nederland enorm in de 
weg. Maar het beschikbaar komen van nieuwe 
diensten voor het bedrijfsleven zie ik als een 
positieve ontwikkeling. Bedrijven en organi-
saties willen graag meer controle over de 
mobiele verbindingen vanwege de importantie 
voor de medewerkers en de werkprocessen. 
Of het netwerk van jezelf is of dat je het als 
dienst afneemt: uiteindelijk telt alleen hoe goed 
de oplossing past!

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.
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“DAS is al zo oud als de telecom”, stelt 
Sebnem Unal, marketing manager van Axians. 
“Een oude techniek die steeds relevanter 
wordt en vandaag de dag belangrijker is dan 
ooit.” Hoe dat komt, vragen we aan haar en 
aan Danny Hoogewerff (Product Lead Private 
Critical Networks) én business unit manager 
Willem Meijer.

Snel toenemende vraag
Danny ziet de behoefte aan goede indoor-
dekking inderdaad in snel tempo toenemen. 
“Inmiddels wordt 70 tot 80 procent van het 
mobiele verkeer indoor afgehandeld. Je 
smartphone is een verlengstuk van je leven 
en je gebruikt het voor steeds meer toepas-
singen. Daarbij zie je dat gebouwen vanaf 
pakweg het jaar 2000, en nu helemaal, steeds 
beter worden geïsoleerd. Bijvoorbeeld met 
thermische isolatie in de spouwmuur of een 
metaalfilm op de ramen. Dan creëer je een 

grote reflector voor radiosignalen.”
Willem vult aan: “We zagen die toename in 
isolatie al sinds 2000, maar mensen worden 
steeds afhankelijker van hun mobieltjes en op 
kantoren verdwijnen de desktop toestellen 
massaal. Met die isolatie krijgt je dan géén 
of een haperende verbinding. Dat niet alleen, 
je mobiel moet veel harder zenden om het 
netwerk te bereiken, dus is je batterij veel 
eerder leeg. In grote kantoorpanden kun je 
ook capaciteitsproblemen hebben, omdat er 
relatief veel mensen in een beperkte ruimte 
zitten. De meeste mensen vinden het vanzelf-
sprekend dat ze dekking hebben, maar de 
werkelijkheid is soms anders.”

Door de komst van 5G zullen de problemen 
alleen maar toenemen. Danny: “Hoe hoger de 
frequentie, hoe meer het signaal wordt tegen-
gehouden. Daarbij zal het aantal connected 
devices door 5G enorm toenemen. Denk aan 

 

Het verduurzamen van gebouwen, in 
combinatie met het toenemend gebruik 
van de smartphone, zorgt steeds vaker 
voor problemen bij connectiviteit in een 
gebouw. Gelukkig is daar wat aan te doen 
door de aanleg van een DAS (Distributie 
Antenne Systeem). Maar wanneer is de 
aanschaf van een DAS nodig, wat zijn 
de mogelijkheden en waar moet je op 
letten? Aan wie kun je dat beter vragen 
dan aan de specialisten bij Axians, die zijn 
grootgebracht met radiosignalen en dus 
ook met DAS.

Axians komt met DAS  
as a Service tegemoet 
aan groeiende vraag
naar goede indoordekking

Axians
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Axians

een connected koffiemachine, je horloge of 
de printer die geen bereik heeft. We worden 
met 5G dus nog meer afhankelijker van goede 
draadloze connectiviteit.”

Oplossing
Duidelijk mag zijn dat bouwers, vastgoed-
beheerders, operators en gebouweigenaren 
enerzijds en huurders en gebruikers steeds 
vaker op zoek gaan naar een systeem om 
indoordekking te realiseren. Dan komt al snel 
een specialist als Axians om de hoek kijken.  
Zij kunnen met de aanleg van een 
DAS-systeem zorgen voor goede doorgifte 
in het gebouw van alle drie de operators 
die Nederland telt. Volgens Danny komt de 
vraag naar DAS vooral voor bij renovatie en 
nieuwbouw. “Steeds meer bouwers zien het 
als een standaard in een gebouw. Mobiele 
dekking wordt dan als een nutsvoorziening 
meegenomen in het bestek.”

Sebnem noemt de renovatie van de VU 
Bibliotheek als voorbeeld. “Daar zie je dat al in 
de metingen is meegenomen waar de kabel-
goten moeten komen, waar de antennes. En 
gekeken hoeveel staal, glas en hout er in het 
gebouw zit. Heel gaaf om te zien dat daar al in 
een vroegtijdig stadium wordt nagedacht over 
de mobiele bereikbaarheid binnen.”
Meestal begint het traject inderdaad met een 
operatoronafhankelijke meting, vervolgt Danny. 
Vaak zijn er in een bestaande situatie dan al 
klachten geweest over de mobiele dekking. 
Dat de ene operator wel goed bereik geeft 
en de andere niet. Bijvoorbeeld omdat een 
antennepunt verder weg is. “Dan doen we 
een operator onafhankelijke dekking audit, 

meestal met een soort aangepaste mobiel. 
Daar importeer je de plattegrond van het 
gebouw op en al rondlopend meet je de 
signalen. Daarbij maken we een snapshot van 
het gebouw, een plattegrond met in kleurtjes 
de signaalsterkte en zo brengen we de huidige 
dekking en de kwaliteit in beeld. Op basis 
daarvan kunnen we dan een ontwerp van 
een DAS systeem maken en een oplossing 
bieden.” Sebnem: “” vaak zijn mensen 
zich ook niet bewust van het feit dat ze op 
sommige plekken helemaal geen dekking 
hebben. Dat maak je nu heel inzichtelijk.”

Soms is DAS verplicht

Een DAS oplossing biedt veel meer dan 
alleen maar goede connectiviteit in kantoor-
gebouwen, stelt Danny. “Een private LTE of 
5G netwerk kan in gevallen goedkoper zijn als 
alternatief. Een DAS is niet alleen geschikt voor 
operator signalen maar ook voor inkoppeling 
van een private netwerk zoals PrivateLTE of 
Private5G.”

Daarnaast kan in sommige gevallen, met 
name gebouwen met een publieke functie, 
een lokale gemeente een zogenaamde 
C2000 SCL (Special Coverage Location) 
aanwijzing geven aan een gebouw zodat de 
nooddiensten goede dekking hebben via 
hun landelijk portofoonnetwerk (waar Axians 
overigens het onderhoud voor doet). C2000 
dekking kan dus verplicht worden gesteld 
vanuit de lokale overheid.

Vier fasen; meten, ontwerpen, installatie 
en beheer

De uitrol van een DAS in een pand gebeurt 
bij Axians in vier fasen, waarbij de hele keten 
wordt verzorgd. Na het meten werkt het 
indoor ontwerpteam dat bestaat uit speci-
alisten die radionetwerken ontwerpen een 
ontwerp uit. Dit gebeurt via specialistische 
tooling, gecombineerd met een model van 
het gebouw. Daarin word het model van het 
antennenetwerk ingekaderd en volgt een 
simulatie die de mobiele dekking voorspelt. 
Die tool zorgt dat je first time right kunt imple-
menteren in het gebouw. Dus zonder te veel 
impact tijdens het bouwen. 

Als het engineering pakket op basis van die 
input staat, doet het team van specialisten ter 
plekke een technische opname en simulatie-
metingen en kijkt hoe het daadwerkelijk  
gerealiseerd kan worden. Op basis daarvan 
wordt het definitieve ontwerp gemaakt. Dan 
volgt de realisatiefase. 
“En vergeet de beheerfase niet”, benadrukt 
Danny. “Daar zijn we heel uniek in. De afhan-
kelijkheid van goede mobiele indoordekking 
wordt steeds groter, vandaar dat we een  
SLA hebben om de status 24/7 vanuit ons 
remote service center in Delft op afstand 
te monitoren. We hebben afspraken met 
hardware leveranciers voor calamiteiten. 
En het hele land zijn in ons field service 
team dagelijks 120 technische specialisten 
beschikbaar, die ook namens Axians het 
onderhoud verzorgen van het T-Mobile en het 
C2000 netwerk. Daarbij krijgt elke klant een 
servicemanager toegewezen, die regelmatig 
een voortgangsgesprek houdt om te kijken 
wat de status is en of er nog aanpassingen 
nodig zijn. Onderdeel van de SLA is een 

“Je krijgt in feite een 
abonnement op 
connectiviteit”

Danny Hoogewerff , Product Lead Private Critical Networks
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jaarlijkse meting. Want een kleine interne 
verbouwing, een nieuwe verflaag met metaal-
coating of een startup die een zeecontainer 
naar binnen rijdt omdat het zo hip staat. Het 
kan allemaal zorgen voor verstoring van het 
signaal.”

Keuze voor passieve of actieve DAS
Er zijn twee smaken in DAS; passieve en 
actieve. Passieve DAS heeft meer impact op 
een gebouw en tijdens de aanleg, Hiervoor 
moeten namelijk stugge coaxkabels door het 
hele gebouw worden getrokken, en je hebt 
specialisten nodig voor de aanleg. Maar de 
kosten voor de benodigde hardware liggen 
beduidend lager. De technologie bestaat 
al langer en daardoor is de hardware en 
materialen goedkoper.

Bij actieve DAS kun je meestal gebruik maken 
van het bestaande datanetwerk, zoals CAT 
en glasvezel. Minder breekwerk dus, al is 
de investering in de technologie wel hoger. 
Daarbij is het makkelijker aan te passen en 
toekomst vaster, omdat je software upgrades, 
zoals naar 5G, op afstand kunt doen. 
Passieve DAS is het meest geschikt voor 
kleinere gebouwen. Voor grotere gebouwen 
én voor echt monumentale panden is actieve 
DAS aan te raden. Zo is in Paleis het Loo 
door Axians actieve DAS geïnstalleerd. Niet 
direct een groot pand, maar in dit geval om 
breekwerk in onder meer de monumentale 
plafonds te voorkomen. Danny: “we kijken 

naar het gebouw, de impact erop, de kosten 
en de toekomstvastheid. Actieve DAS is 
toekomst vaster en flexibeler, maar dus 
duurder. Wij adviseren, maar uiteindelijk 
bepaalt de klant.”

Een klant kan het in een keer kopen,  
bijvoorbeeld als managed service met een 

SLA gekoppeld.Maar men kiest bij aanschaf 
steeds vaker voor een SaaS oplossing, vertelt 
Willem. “We bieden al meer dan vijf jaar as a 
Service diensten, nu ook op de DAS. Bij DAS 
as a Service krijg je veel meer, het kan finan-

cieel handig zijn, je bent van alle zorgen af, je 
krijgt alle innovaties mee en hebt dus altijd een 
up-to-date systeem.” Danny; “Je krijgt in feite 
een abonnement op connectiviteit.” 

Echte specialist
Daarbij is Axians als lid van de branche-
organisatie BTG als onafhankelijke system 
integrator actief betrokken geweest bij de 
standaard voor indoordekking. Willem: 
“Onze DAS infrastructuren voldoen aan de 
onafhankelijke DITS-specificaties (Dutch 
operators Indoor Technical Specifications) 
voor indoordekking. Dat DITS-document is 
opgesteld door de gezamenlijke operators in 
afstemming met de BTG. Wij bieden kortom 
operator onafhankelijke DAS. Dat voorkomt 
veel discussie. Daarbij hebben we hele nauwe 
banden met alle mobiele operators.”

En dan natuurlijk de vraag, waarom een klant 
de aanleg van DAS met Axians moet doen. 
Sebnem tot slot: ”Hiervoor heb je écht  
specialistische kennis nodig. Je moet 
begrijpen wat de klant én wat het gebouw 
nodig heeft. Daarbij doen we dit ook al 
tientallen jaren. Werken met radiosignalen 
zit in de wortels van onze organisatie. Onze 
expertise op het gebied van telecom infra-
structuur is daarbij heel breed. We klimmen in 
masten om het bereik te regelen en we zorgen 
dat de indoor coverage bij klanten goed is. Al 
die elementen die voor goed bereik belangrijk 
zijn, die kennen wij, daar zijn wij.” 

Axians

Willem Meijer, 
Business Unit Manager

Sebnem Unal, 
Marketing Manager

“Hiervoor heb je 
écht specialistische 
kennis nodig. Je moet 
begrijpen wat de klant 
én wat het gebouw 
nodig heeft”
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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



38   TBM • NOVEMBER 2022

“Dat kan toch niet waar zijn”, dacht Jeroen 
toen hij zich zo’n zeven jaar geleden realiseerde 
dat de snelle beweging naar de cloud in veel 
gevallen niet kon worden bijgebeend door 
een goede internetbeschikbaarheid. “Oude 
DSL verbindingen die het niet trokken, geen 
kabelverbinding om wat voor reden dan ook. 
De operators en kabelaars zagen dat probleem 
ook. Als het niet via de kabel of glasvezel kan, 
waarom kan het dan niet via de lucht, dacht ik 
toen. We hebben hele goede 4G verbindingen 
en straks nog beter via 5G.”

Dat was de reden voor hem om in 2017 
Geuzenet op te richten, waarvan de naam 
ontstond bij het koffiezetapparaat, waar een 
collega het had over de geschiedenisles van zijn 
dochter, die ging over de watergeuzen. “Toen 
dachten we meteen aan Geuzenet, omdat we 
bedrijven bevrijden van traag internet.” Dat 
terwijl aan de keuze voor een goede naam, ook 
een rondgang langs gerenommeerde merken-
bureaus vooraf was gegaan, zonder resultaat.
Overigens had Jeroen al een trackrecord in de 
telecom, met name binnen KPN, Vodafone en 
Ziggo en dan vooral binnen productontwik-
keling en innovatie.

Eerste stappen
In 2017 zette Geuzenet de eerste stappen met 
het huren van capaciteit op de zendmasten van 
de drie operators. “We hebben met verschil-
lende pilot klanten getest, en die waren heel blij. 
We hebben het vervolgens doorontwikkeld en 
in 2018 breed op de markt geïntroduceerd.
Inmiddels lopen er een groot aantal projecten 
bij zakelijke klanten door het hele land, we 
werken veel samen met partners. We doen  
85 procent via het partnerkanaal en 15 procent 
via direct sales.”

De gemiddelde levertijd van de dienst ligt 
op een week, maar als het moet kunnen we 
binnen een dag een verbinding opbouwen, stelt 
Jeroen: “We hebben het proces zo ingericht 
dat we heel snel en overal kunnen leveren.” 
Speciaal voor calamiteiten levert Geuzenet een 
stevige internetkoffer, waarmee een stekker 
in het stopcontact volstaat om internet te 
leveren. “Een normale levering is natuurlijk 
wat complexer als een router neerzetten bij 
een consument. We plaatsen buiten een 
professionele 4G-unit voor ontvangst en 

Af en toe komen we als redactie van TBM een bedrijf tegen, wat een dienst  
aanbiedt die zo voor de hand ligt, dat je denkt; dat niemand daar eerder op is 
gekomen. Geuzenet biedt sinds 2017 vast internet via de mobiele netwerken aan  
op plekken, waar geen vast internet voorhanden is. Tijdelijk, permanent of als  
back up voor een vaste verbinding. En met succes. Inmiddels zijn er 70 partners 
aangesloten en wordt de stap gezet naar de Duitse markt. We spreken met 
oprichter en eigenaar Jeroen Meuleman.

Geuzenet levert 4G 
Zakelijk Internet waar 
vast niet toereikend is

Jeroen Meuleman
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binnen een router, die je aan het klantnetwerk 
kunt koppelen. Daarbij kunnen we een vast 
ip-adres leveren, ook als er van operator wordt 
geswitched.”

Veel mogelijkheden
De toepassingen zijn legio. Er zijn veel spots 
en situaties waar geen glasvezel beschikbaar 
is, denk aan bedrijventerreinen met vervuilde 
grond, een verzamelgebouw of bijvoorbeeld 
bij de havens van Rotterdam. Daar leveren wij 
permanente verbindingen. Soms redundant,  
via twee operators.

Zo zijn er diverse glasvezel aanbieders aange-
sloten, om hun klanten te voorzien van een 
zogeheten voorloop verbinding op een plek 
waar binnenkort glasvezel beschikbaar komt. 

Klanten gebruiken het ook vaak als een 
back up systeem voor glasvezel. Bij andere 
gebruikers gaat het om een tijdelijke oplossing, 
klanten kunnen maandelijks opzeggen totdat 
hun Internetverbinding is opgeleverd.

Jeroen: “In de digitale infrastructuur van de 
toekomst zal glasvezel weliswaar dominant zijn, 
maar ook met 4G/5G gecombineerd worden 
tot hybride oplossingen, die meer flexibiliteit en 
redundantie geven. Dus er zal altijd behoefte 
zijn aan de verbindingen die we leveren.  
De komst van snel 5G zal het alleen nog 
maar interessanter maken. Voor plekken waar 
glasvezel problemen oplevert, zal het dan nog 
vaker een goed alternatief zijn. Zeker omdat je 

dan de snelheden van glasvezel kunt evenaren. 
We testen dat nu al in Duitsland en zijn er klaar 
voor. Nederland loopt nog wat achter.”
De klanten zijn er in alle sectoren; logistiek, 
handel, events, scholen, en bijvoorbeeld een 
aantal GGD-locaties die waren ingericht voor 
coronatesten. In het begin mikte Geuzenet 
vooral op het buitengebied, maar de vraag 
komt toch vooral uit de grote steden. 

Partnerkanaal
Inmiddels bieden ruim 70 partners de diensten 
van Geuzenet aan. Hieronder vallen de 
telecom resellers, ICT-diensterleners en dus 
ook glasvezelaanbieders. “ICT-dienstverleners 
lopen regelmatig tegen het probleem aan dat 
ze benodigde connectiviteit niet (op tijd) kunnen 
leveren of dat er storingen in de infrastructuur 
plaatsvinden. Dat geeft dan heel veel stress 
voor een partner. Dan is een verbinding die je 
binnen een dag kunt aansluiten wel zo prettig. 
We zoeken dan ook vooral partners die dit als 
een aanvulling zien op hun bestaande dienst-
verlening, zoals glasvezelaanbieders.” Voor de 
partners is er 7 dagen per week, van 8 tot 8 
support beschikbaar. 

Geuzenet biedt voor partners twee modellen. 
Een agent verkoopt het product en krijgt 
vervolgens een kickback fee gedurende de 
hele looptijd. Dan ligt het debiteurenrisico bij 
Geuzenet. Een distributeur biedt het onder zijn 
dienstverlening aan als een soort white label. Hij 
kan dan zijn eigen tarief bepalen en 
aanbieden in combinatie met de 
eigen dienstverlening. 

De focus lag tot voor kort puur 
op Nederland, al levert Geuzenet 
via haar partnernetwerk ook 
aan eindklanten in half Europa. 
Inmiddels reiken de ambities 
ook over de landsgrenzen, 
waarbij Jeroen begin 
dit jaar besloot om 
de Duitse markt te 
betreden. In eerste 
instantie met een 
bescheiden ambitie 
met focus op de 
deelstaten Nordrhein 
Westfalen en 
Niedersachsen. 

Die doelstelling kon snel worden bijgesteld,
toen hij in contact kwam met Harmen 
Teesselink, die sinds begin dit jaar actief is  
met het uitrollen van de IT-corporatie GFT in  
de Nederlandse markt. “We wilden dit jaar  
de markt verkennen, contacten leggen 
en partners zoeken. Recent zijn we lid en 
leverancier geworden van GFT, met name  
voor de Duitse markt, waar hun oorsprong ligt.  
Dat heeft natuurlijk een boost gegeven, 
hun 200 Duitse leden kunnen binnenkort 
de diensten van Geuzenet afnemen. De 
verwachting is dat begin volgend jaar deze 
diensten voor de Duitse markt beschikbaar 
komen. De gesprekken met de operators zijn 
in een vergevorderd stadium. En dan? “Als dat 
werkt dan kunnen we mogelijk andere landen 
gaan bedienen. De belangstelling is er.”

Geuzenet
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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
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Dossier Microsoft Teams Telefonie 

Satellietcommunicatie en 5G; doorbraak dankzij de iPhone 14 

Selcom en CapX samen in missie- en bedrijf kritische 

communicatie 

15 jaar X2com
Van pionier tot koploper

Het grootste IT- en telecomplatform 

van de Benelux

TBMNET.nl

Adrie Waterman
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Column

Arjan van de Meeberg is sinds 1995 actief in telecomland, werkte onder meer voor 
Road Phone en Misco en GSMWeb en startte in 2015 A+ Solutions als zelfstandig 

ondernemer. Hij levert vast, mobiel en ICT oplossingen. Noemt zichzelf 
relatiemanager pur sang en werkt voor expertise graag samen met ander vakidioten 

want wie kan delen kan vermenigvuldigen. Van 9 tot 21 december neemt hij deel met 
een teamgenoot aan de Noordkaap Challenge en zamelt dan geld in voor Stichting het 

Vergeten Kind 7000 Km. Supporten kan via www.arcticplus.nl

Arjan van de Meeberg

Laatst werd een goede klant van mij gebeld door 
wat ik beschrijf als een Telecom Dinosaurus. Zo’n 
snelle jongen die een lijstje bedrijven af belt om even 
te melden dat het allemaal véél beter en goedkoper 
kan. En dat hij al jaren mee draait in de markt en het 
dus kan weten. O ja, en of hij even een afspraak kon 
maken voor een bak koffie. In een half uurtje kan 
meneer het allemaal wel uitleggen, het zou niet veel 
tijd kosten. 

Bij mijn weten is de dinosaurus 
al eeuwen niet meer onder 
ons en mijn relatie wist dat 
ook. Het koste de nodige 
moeite om deze kerel 
wijs te maken dat een 
afspraak maken écht 
niet nodig was, en by 
the way, dat men alleen 
maar thee dronk binnen 
het bedrijf. Ze zijn al jaren 
naar volle tevredenheid een 
relatie van mij dus het belletje 
was sowieso tevergeefs.

Als je nagaat dat ik nog de Nokia 5110, 
Ericsson GA318 en de Motorola Startec 75 en 130 
heb verkocht. Er nog carkits werden ingebouwd (de 
befaamde cark 91) in je auto om handsfree te kunnen 
bellen. Dat Black Berry nog spring levend was en 
pingen de voorloper was van Whatsapp, en de eerste 
iPhone werd gelanceerd.

En wat betreft de Netwerken, Vodafone heette 
Libertel en partijen als Debitel, Talkline en Telfort 
waren nog springlevend, het netwerk was zeker nog 
niet landelijk dekkend, en data versturen vanaf een 

mobiel bestond nog lang niet. 

Kortom, je kunt gerust stellen dat ik al een tijdje mee 
loop in de markt, maar dat maakt mij zeer zeker geen 
Dinosaurus. In tegenstelling tot de snelle beller ben ik 
geëvolueerd. De vele veranderingen in de markt, de 
nieuwe technieken en ontwikkelingen van toestellen, 
de netwerken; ik probeer ze allemaal bij te houden 

en dat maakt wat ik doe juist zo leuk, elke dag 
weer.

De tijden van simmetje en 
toestelletje en betalen per 

gebelde minuut zijn allang 
voorbij. Het gaat juist 
om de oplossing, om 
maatwerk. Wat is de 
behoefte van de klant, 
hoe gaan ze telecom 
inzetten en beveiligen 
en uitrollen? 

Allemaal vraagstukken die 
wat mij betreft voorbij horen 

te komen in een klant gesprek. 
Samen tot een passende oplossing 

komen. Het juiste netwerk en abonnement en 
de juiste hardware selecteren tegen een redelijk prijs, 
het vergt tijd en moeite, maar het staat wat mij betreft 
garant voor een prettige en lange samenwerking.

Speciaal voor de Telecom Dino ben ik nog even in 
de oude doos gedoken, ik heb nog een Nokia 3310 
voor hem liggen. Daarmee kan hij naast bellen lekker 
sms-en en snake spelen en als hij nu op Marktplaats 
ook nog een zwarte of rode Peugeot 205 GTI scoort 
is het beeld uit de jaren 90 helemaal compleet wat 
mij betreft!

De Telecom Dinosaurus…

Het gaat juist om 
de oplossing, om 

maatwerk
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In dit artikel gaan we kijken naar de markt van 
datacommunicatie. Die bestaat al heel veel 
jaren, maar mede door de komst van Starlink 
heeft het veel aandacht gekregen. We gaan 
kort kijken naar de historie en vervolgens naar 
Starlink en nieuwe partijen als OneWeb en het 
Kuiper project van Amazon. Omdat er zoveel 
verschillende projecten actief zijn, richt dit 

artikel zich op de meest relevante ontwikke-
lingen.

GEO of LEO?
Satellieten vliegen in diverse banen rond de 
aarde. Meest bekend zijn de satellieten die in 
een geostationaire baan om de aarde vliegen. 
Dit is op grote afstand van de aarde (36.000 

km), maar het voordeel is dat de satelliet en 
ook het richtpunt wel altijd op dezelfde plek 
in de lucht is. De nieuwe satellietnetwerken 
bestaan uit een groot aantal kleine satellieten, 
die op bijvoorbeeld 500 kilometer hoogte rond 
de aarde vliegen. Dit noemen we een Low 
Earth Orbit (afgekort LEO). Normaliter zie je 
zo’n satelliet maar ongeveer 7 minuten, omdat 

In het vorig artikel over de iPhone 14 en satellietcommunicatie, hebben we vooral gekeken naar spraak-
communicatie. Ondanks de belofte van grootschalige roll-out, is bellen via de satelliet een nichemarkt. Het speelt 
vooral op schepen en in afgelegen gebieden een grote rol. Noodberichten versturen via de satelliet wordt nu in 
Amerika en Canada mogelijk met de iPhone 14 via het Globalstar netwerk, maar je moet wel even geduld hebben. 
Omdat daar grote gebieden zonder dekking zijn, is het daar wel een zinvolle aanvulling.

Satellieten & datacommunicatie 2  
Inmarsat of Starlink? 
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Satellieten

ze met 27.000 km per uur voorbij komen 
vliegen. Ze hebben maar 1,5 uur nodig voor 
een rondje om de aarde! 

Inmarsat
Inmarsat is al actief sinds 1979. Het heeft altijd 
een redelijk rustige rol gespeeld in satelliet-
communicatie voor spraak en later toevoeging 
van de eerste IP datacommunicatie. Sinds 
een aantal jaar is er een enorme versnelling in 
de ontwikkelingen. De 6e generatie satellieten 
wordt nu gelanceerd, en die bieden veel 
hogere datasnelheden en veel meer capaciteit. 
Vanaf 2023 wordt daarvan operationele 
dienstverlening verwacht. Op dit moment zijn 
datasnelheden tot 50 Mbit/s beschikbaar met 
een latency van 700 ms. Het goedkoopste 
data abonnement kost 99 dollar per maand 
voor 30 MB, waarbij additionele MB’s $4,65 
kosten. Het duurste data abonnement is 
2.840 dollar per maand voor 10 GB, waarbij 
additionele GB’s 250 dollar kosten. Dat is wat 
anders dan 10 GB voor ongeveer 10 euro, 
zoals dat bijvoorbeeld bij Simyo, Simpel en 
Youfone is te bestellen…

De nieuwste generatie satelliet is zo groot als 
een Londense dubbeldekker bus, véél groter 
dan een Starlink LEO satelliet die de omvang 
heeft van een MDF plaat bij de bouwmarkt. 
Wel hebben ze allebei een lange arm van 
zonnepanelen (zie afbeelding). De kosten van 
de satelliet zijn ongeveer 300 miljoen dollar 
per stuk, terwijl de kosten per Starlink satelliet 
waarschijnlijk minder dan 300.000 dollar per 
stuk bedragen.

Inmarsat heeft op dit moment twee belangrijke 
proposities: BGAN, wat in de lage L-Band 
tot 492 kbit/s kan leveren en een terminal 
heeft zo groot als een attaché koffer. De 
terminals kosten vanaf 2.000 dollar en worden 
bijvoorbeeld toegepast bij mobiele televisierap-
portages. Een voorbeeld is de Hughes BGAN 
Inmarsat terminal, die ongeveer 35 cm * 28 
cm groot is. 

De tweede propositie wordt gevormd door 
de Inmarsat Global Express (GX) terminals, 
die van de buitencategorie zijn. De maximale 
datasnelheid downlink is daarbij 50 Mbit/s 
met ongeveer 5 Mbit/s uplink. De schotel 
van koolstofvezel heeft een diameter van 75 
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cm, een onderstel met een automatische 
uitrichting en kost minimaal $ 35.000. Het past 
wel in twee sjouwbare koffers van ongeveer 
20 kg, die meekunnen met het vliegtuig (!). Dit 
is duidelijk gericht op de professionele markt 
en niet iets wat je normaal mee neemt op je 
vakantie.

Starlink
Starlink heeft toestemming voor het lanceren 
van 12.000 satellieten in een LEO constel-
latie. Daarvan zijn de afgelopen paar jaar er al 
3.000 in een baan rond de aarde gebracht. 
Waar Inmarsat meer dan een jaar nodig 
heeft voor een nieuwe satelliet, bouwt (en 
lanceert!) SpaceX er ruim 1.000 per jaar. De 
investeringen voor het totale systeem worden 
geschat op meer dan 10 miljard dollar. 

Starlink is in Nederland sinds mei 2021 
beschikbaar. De dienst levert gemiddeld een 
datasnelheid van ruim 100 Mbit/s download 
en 20 Mbit/s upload, met een latency van 
20 – 40 ms. Het is vooral in de latency dat het 
grote verschil te zien is met GEO satellieten, 
die op ongeveer 700 ms uitkomen. De Starlink 
schotel is nu rechthoekig (30 x 50 cm) en richt 
zichzelf uit. Hij kost op dit moment  
€ 480 en het abonnement is € 85 per maand. 
In vergelijking met een glasvezel abonnement 
in de buitengebieden van al snel € 50 per 
maand, is het verschil niet eens heel groot 
(vooral niet als je je ook nog moet inkopen in 
de coöperatie, zoals in mijn geval). Zolang er 
geen goede internetverbinding beschikbaar 
is tegen een redelijk tarief, is het aanbod 
van Starlink helemaal zo gek nog niet. En er 

zijn veel gebieden waar de satelliet internet-
voorziening een geweldige uitkomst is (zie 
kader Starlink in Oekraïne).

OneWeb
Er zijn in de afgelopen jaren diverse nieuwe 
bedrijven gestart, die allemaal beloofden dat 
ze een nieuw satellietnetwerk gingen bouwen. 
In 2015 kondigde Samsung aan dat ze een 
LEO netwerk van 4.600 satellieten ging 
lanceren, maar sinds 2020 is daar niks meer 
van vernomen. OneWeb wilde een netwerk 
bouwen van 648 satellieten. Ze zijn in 2019 
begonnen om de eerste zes te lanceren. In 
2020 ging OneWeb failliet, maar maakten een 
doorstart. Bharti uit India (zitten onder andere 
in mobiele communicatie) en de Engelse 
overheid zijn grote aandeelhouders. Op dit 

De GEO satellieten zijn groter, 
complexer en kunnen veel gebruikers aan

Starlink in 
Oekraïne 
Het nut van satellietcommunicatie 
wordt bijvoorbeeld bewezen tijdens het 
conflict in Oekraïne. Zoals waarschijnlijk 
bekend, ondersteunt Starlink Oekraïne 
door het leveren van een groot aantal 
schotels. Deze worden ook door militairen 
gebruikt in de frontlinie en spelen een 
grote rol in de operatie. Begin oktober 
was er een korte onderbreking van de 
dienstverlening, waardoor legerunits geen 
informatie meer hadden en de opmars 
direct vertraging ondervond!
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moment hebben ze 428 LEO satellieten, 
maar nieuwe lanceringen op Russische Soyuz 
raketten staan sinds de inval in Oekraïne on 
hold. OneWeb wordt nu samengevoegd met 
het Franse Eutelsat, een satelliet TV bedrijf 
met 36 GEO satellieten. Het is de ambitie van 
OneWeb om diensten te gaan leveren aan 
overheden, defensie en telecom providers. 
Vanwege de link met de Engelse Defensie, 
zijn de Russische lanceringen afgeblazen. De 
doelstelling is om ongeveer 50 Mbit/s downlink 
en 10 – 20 Mbit/s uplink te leveren. OneWeb 
gaat geen diensten bieden aan consumenten, 
zoals Starlink wel doet.

Project Kuiper
Amazon heeft in 2019 Project Kuiper gestart 
om ook internettoegang te gaan bieden. 
Daarvoor willen ze ruim 3.200 satellieten 
gaan lanceren, die in een hogere frequentie-
 band als Starlink werken. De satellietschotel 
zal ongeveer 30 cm in diameter zijn en tot 
400 Mbit/s gaan leveren (waar Starlink nu 
al premium diensten levert tot 500 Mbit/s). 
Omdat Amazon geen eigen raketten heeft 
(zoals SpaceX), zijn ze contracten aangegaan 
met diverse organisaties, zoals Ariane en Blue 
Origin. Onlangs is de lancering van de eerste 
prototypes vertraagd tot begin 2023. De bouw 
van het netwerk zou ook meer dan 10 miljard 
dollar bedragen. Nu heeft Amazon wel heel 
diepe zakken, maar anders dan SpaceX zijn 
ze van veel externe partijen afhankelijk. Dat 
drijft de kosten op, terwijl ze ook heel laat op 
het toneel verschijnen. Waarschijnlijk duurt 
het zeker tot 2025 voordat ze diensten gaan 
leveren.

Conclusie
Er zijn heel veel bedrijven gestart met satelliet 
projecten. Naast een oude partij als Inmarsat, 
die al ruim 40 jaar gestaag doorbouwt is 
het alleen SpaceX gelukt om een dienst te 
lanceren. Er zijn diverse satelliet IoT startups, 
maar die hebben allemaal problemen om 
succesvolle business cases te maken. Naast 
de bouw van kostbare satellieten, zijn er ook 
enorme kosten voor het lanceren. 

De markt voor raketten en lanceringen is 
enorm in ontwikkeling, maar alleen SpaceX 
is voorlopig in staat om raketten opnieuw te 
gebruiken en de lanceerkosten te reduceren. 
Naast bouwen en lanceren, vergt ook het 
beheren van de satellieten continue aandacht 
en hoge operationele kosten. Ook dat zorgt 
ervoor dat grote partijen (zoals OneWeb en 
Iridium, zie het vorig satelliet artikel in TBM 4) 
meestal pas na een faillissement in staat zijn 
om succesvol te worden. Voor professioneel 
gebruik is Inmarsat de marktleider (en bijna 
monopolist), voor veel anderen is Starlink een 
interessant alternatief.

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.

Satelliet en capaciteit 
De capaciteit van een geostationaire satelliet wordt gebruikt voor een groot oppervlakte, terwijl 
een LEO satelliet steeds maar een klein oppervlakte van dienstverlening voorziet. Typisch 
is een GEO satelliet gericht op professionele gebruikers, zoals scheepvaart en luchtvaart. 
LEO satellieten hebben als doelstelling grotere groepen gebruikers te ondersteunen. Het 
oppervlakte dat elke satelliet bestrijkt is veel kleiner, waardoor je elke keer opnieuw dezelfde 
frequentie kan gebruiken. De GEO satellieten zijn groter, complexer en kunnen veel gebruikers 
aan. De nieuwste Inmarsat satelliet kan enkele tienduizenden klanten aansluiten, mits ze niet 
teveel data versturen. De totale bandbreedte is waarschijnlijk een paar keer 500 Mbit/s vanaf 
volgend jaar, als de nieuwste satelliet live gaat. Maar dat weegt niet op tegen de meer dan 
2.000 actieve Starlink satellieten, die nu al per stuk maximaal 500 Mbit/s bieden en misschien 
wel een paar duizend klanten aankunnen. Starlink heeft op dit moment al ruim 700.000 
klanten op hun dienstverlening. 

Dat de capaciteit van satelliet netwerken niet oneindig is, werd in Q2 van 2022 duidelijk, toen 
de datasnelheid voor sommige klanten (waarschijnlijk door de groei van gebruikers in hun 
specifieke gebied) daalde met meer dan 50%. Uiteindelijk bleef er met gemiddeld 60 Mbit/s 
nog voldoende downlink snelheid over, maar het geeft wel te denken! Inmarsat heeft veel 
grote contracten gesloten, waar -onder met de Amerikaanse Defensie en is nu ook aan het 
kijken om een LEO oplossing toe te voegen aan hun netwerk. Ook Starlink wil groeien naar 
12.000 satellieten en vervolgens zelfs naar 42.000 satellieten doorgroeien!
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Job is een fijne vent. Maar ook wel een 
bijzondere! Niet alleen omdat met zijn 38 jaar  
de Benjamin is van de Taste of ICT. Als Job 
begint met praten hoor je wel direct waar 
hij vandaan loopt legge te kome. Hij praat, 
gedraagt zich en raust als een echte  
Rotterdammert. Geen woorden maar daden!
Maar daar houdt het dan ineens op. Want zijn 
wiegje stond in de hoofdstad. Maar inmiddels 
heeft hij zijn hart aan Rotterdam verpand. En 
blijkt ie nog gewoon voor dat spul uit 020 te 
juichen?!

Normaliter kiezen mijn gasten de locatie. In dit 
geval heb ik Job aangestuurd om af te spreken 
bij de Ballentent. Rotterdamser wordt het niet! 
De enige bal waar hier over gesproken wordt, 

is die op je bord enne of je daar een witte 
boterham en mosterd bij wil? En hiermee is Job 
dus volledig buitenspel gezet om over zijn rare 
voetbalvoorkeur te praten. 
We nemen allebei een balletje met wit brood en 
aangezien het einde middag is (echt waar) komt 
er een Karmeliet naast te staan, Dat praat wel 
zo makkelijk.

Job Bellekom is eigenaar van (Micha) 
Helmink ICT. Hoe zit dat? 
Ik ben 17 jaar geleden echt als broekie bij 
(Micha) Helmink begonnen. Kun je voorstellen?  
Ik was net 21.
Als junior account manager ging ik op bezoek 
bij nieuwe klanten. Dat deed ik eigenlijk best 
aardig blijkbaar. Dus ben ik vervolgens de 

Solutions afdeling op gaan zetten. En zo ben ik 
langzaam doorgegroeid naar General Manager, 
totdat ik het 5 jaar geleden volledig over -
genomen heb.

Dat klinkt als een mooi jongensboek.  
Er staat alleen nog een andere schrijver  
op de kaft. Geen behoefte gehad om de 
naam een keer te veranderen? 
In eerste instantie niet. Dat zou ook niet slim 
geweest zijn richting onze markt. Ik heb ze 
eerst laten wennen aan de nieuwe rolverdeling, 
met behoud van het vertrouwde. Nu komt wel 
het moment dat we daar serieus mee bezig 
gaan. En dan niet alleen ‘om het veranderen 
van de naam’. De markt is zo doorgeschoten 
dat een verfrissende nieuwe naam beter aan 
gaat sluiten. Het is dus een logische stap om 
onze dienstverlening en onze (internationale) 
ambities beter te kunnen positioneren.

Ik durf het bijna niet te vragen, maar…?
Je bent de eerste die het hoort! Buiten mijn 
reclamebureau, medewerkers en vrouw.

Rex Vermeulen is al 14 jaar vaste columnist van TBM. 
Vanaf 2022 zal hij zijn column besteden aan het profiel 
en visie van de leden van The Taste of ICT. Deze keer 
Job Bellekom, directeur/eigenaar Helmink ICT

The Taste of…
Job Bellekom
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Goed, dan gaan we het over andere dingen 
hebben. Ook in de toekomst. Je hebt het 
bedrijf nu 5 jaar. Hoe gaan de volgende  
5 jaar eruitzien?
Ik ontkom er niet aan om dan het container- 
begrip “MSP’ op tafel te gooien. Maar dan wel 
op onze manier. Wij moeten echt werkende 
werkplekken op gaan leveren. Processen 
en mensen met elkaar laten samenwerken. 
Met daarin een goede taakverdeling, waarin 
de unieke kwaliteiten van de mens centraal 
staan. Het afbreken van (data) silo’s waardoor 
medewerkers optimaal kunnen functioneren, 
samen met het geautomatiseerde proces met 
overzicht en inzicht. Dat is wel wat anders 
dan alleen een product / dienst met service 
wegzetten.

Mijn volgende vraag was eigenlijk waar 
jij blij van wordt? Als ik de uitdrukking 
op je gezicht zie en de passie waarmee 
je dit vertelt is dat een overbodige vraag 
geworden? 
Dat heb je goed gezien. Ik ben een nerd 
maar ook een mensenmens. Om dan met 
zo’n proces bezig te zijn. Heerlijk! Het ene 
moment zitten we volop in de programmatuur, 
het andere in het effect dat dit heeft op de 
medewerker. En vervolgens de naadloze 
samenwerking waarbij alles ‘in kracht’ blijft.  
Ik kan er uren over doorgaan!

Spaar me maar een beetje. Jij kunt dat nog 
aan want je bent een jonkie. Is dat ‘jonge’ 
trouwens een voor- of nadeel in jouw job? 
(de baan en niet de naam)
Die zijn er beide uiteraard. Soms ontbreekt het 
aan ervaring en maak ik fouten die een (ouder) 
ander mogelijk al een keer gemaakt heeft. 
Maar het weegt niet op tegen het voordeel 
dat ik volledig out of the box kan denken en 
oplossingen weet te verzinnen die anderen 
voor onmogelijk achten. Dat komt omdat ik 
niet word geremd door mogelijke blokkades of 

(negatieve) ervaringen uit het verleden.

Hoeveel loonstroken gaan er trouwens 
inmiddels de deur uit? 
Ik ben blij dat je dat vraagt:21. Waarom ik blij 
ben dat je dat vraagt? Het gaat wel erg over 
‘mij’ zo. Maar ik zou natuurlijk helemaal nergens 
zijn zonder die 21 helden. We hebben echt een 
prachtige groep bij elkaar. We zijn ook bezig 
om uit te breiden, maar daarin hebben wij, net 
als ieder ander, een uitdaging. Waarbij wij wel 
besloten hebben om nooit voor de tweede 
keus te gaan. Het moet perfect passen, anders 
wachten we nog maar even met groeien. Of 
lopen we soms nog even een tandje harder.
Ik bewaak alleen dat hard werken wel met een 
lach en ontspanning gaat.

Verwachten of eisen je klanten groei? 
Niet echt. Ze verwachten natuurlijk wel dat 
we meegroeien in expertise. De hedendaagse 
uitdagingen van de Cloud, plaats onafhan-
kelijk werken, big data, cybercrime…noem 
maar op, het vereist een andere kennis van 
de ICT-partner. Dan ga je dus ook naar dat 
MSP-model. Met hoeveel we het doen interes-
seert de klant niet, hoe goed we het doen wél. 
Om dat goed te doen vullen wij het ‘ Customer 
Journey’ model in: waar gaat de klant naartoe 
voor wat betreft dienstverlening en wat is daar-
voor nodig? Daar gaan we in eerste instantie 
op anticiperen, in combinatie met het ontwik-
kelen van een kracht om te reageren. Expertise 
maakt daarin het onderscheid. Onze partner 
statussen, technische kennis en certificeringen 
zoals ISO27001 zijn daarin van onderscheidend 
en noodzakelijk belang. Het werkt! 

Mooi model! Ruimte voor in het 
buitenland? 
Zeker. We zijn al een Benelux organisatie! Uit 
Duitsland komt de nodige vraag en liggen veel 
kansen voor ons. Wij werken met een SaaS 
(Software as a Service) model en dan vervagen 
landgrenzen automatisch. Weloverwogen en 
met beleid gaan we de wereld veroveren.

Ook nog wel uitdagingen waar je nachts 
over ligt te piekeren? 
Tja, daar kan ik wel van wakker liggen. En dan 
door de energie die het bij me oproept, niet 
omdat ik me er zorgen om maak. Er zijn
gewoon te weinig uren in een dag om die 

energie van mij te verstouwen. Waar ik veel
over nadenk is om ‘HET’ te laten zien. Ideeën, 
filosofieën, werkmethodieken enzovoorts.  
Het zit continu in mijn kop en ik ben ervan 
overtuigd dat er hemelbestormers tussen zitten. 
Maar leg het maar eens uit?! Het wordt er niet 
altijd krachtiger op als je op ‘Jip en Janneke’ 
taal overstapt. Soms is iets daar gewoon echt 
te complex voor.

We gaan naar de laatste vraag, Job.  
Wat ga jij de volgende bijeenkomst  
(1 december) met The Taste of ICT leden 
bespreken? 
Ik wil het hebben over vernieuwen! Van je bedrijf 
en jezelf. Ik zou dat eigenlijk wel iedere dag 
willen doen. Maar dat gaat niemand bij houden. 
Waar ligt de balans? Daar wil ik over sparren!

Zullen we dan nu maar onze Karmeliet een 
keer laten vernieuwen?

Rex Vermeulen is directeur van Mantor 
Business Partners. Hij, en zijn bedrijf, zijn 
al meer dan 20 jaar actief in de tele -
communicatie en ICT-branche. Zij geven 
advies over bedrijfsvoering, marketing-
communicatie en organiseren bijeen-
komsten en platformen ten behoeve van
kennisoverdracht. Hierdoor dragen zij bij 
aan de professionalisering van de branche 
en spelen een belangrijke rol bij het 
ver binden 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 distil-
laten 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 gewaar-
borgd door de selectie van beleidsmakers 
uit de branche. De exclusiviteit wordt 
verder verhoogd door het beperkt aantal 
toegestane leden. 

Profiel
38 jaar
Gerecht: Andijviestamppot met  
HEMA rookworst
Drank: Gin Tonic
Muziek: Muse
Vakantie: Italië
Vrije tijd: Muziek maken/componeren 
met PC en Keyboard. Squash. Golf.  
Uit eten en zelf koken
Inspraak in politiek? Ga opleiding 
(beter) financieren. Investeer in kennis-
ontwikkeling.
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In België krijg je niet alleen voor gas, 
maar ook voor telefonie compensatie
In de huidige tijd van inflatie en hoge energieprijzen is elke financiële tegemoetkoming meer dan 
welkom, zeker voor de lagere inkomens. Daarom is er vanuit de Belgische overheid niet alleen 
voor gas en elektriciteit een sociaal tarief voorzien; ook voor vaste telefonie en internet bestaat 
er een tegemoetkoming. Het sociaal tarief voor telecom biedt tot 50 procent korting op je 
factuur. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo geldt de regeling voor 65-plussers, mensen 
met een beperking en mensen met een uitkering. Per gezin kan er maar één persoon recht 
hebben op het sociaal tarief. Daarbij moet je aangesloten zijn bij een operator die het sociaal 
telefoontarief aanbiedt. In Vlaanderen zijn dat Base, Mobile Vikings, Orange, Proximus, Scarlet, 
Telenet. Edpnet, Youfone en hey! bieden het sociaal tarief niet aan. De compensatie moet je zelf 
aanvragen bij je provider. 

Hello Mobility 
onderdeel van  
uitbreiding wagen-
park verzekering  
Nationale- 
Nederlanden
Nationale-Nederlanden breidt vanaf  
dit najaar haar zakelijke wagenpark-
verzekering uit van maximaal 50 voer -
tuigen tot maximaal 250 voertuigen en 
biedt daarbij standaard de dienst: Hello 
Mobility aan. Deze uitbreiding past bij  
de missie van de verzekeraar om de 
verzekerbaarheid van wagenparken te
verbeteren. Door Hello Mobility als 
embedded service aan de dienstverlening 
toe te voegen, helpt Nationale-Neder-
landen haar klanten bij het veiliger maken 
en verduurzamen van wagenparken. 

Phonehouse, 
Simpel en Expert 
ook in 2022 verkozen 
tot Beste Winkel-
keten en Webshop
Phonehouse is in de categorie Telecom voor 
het tweede opeenvolgende jaar verkozen tot 
Beste Winkelketen van Nederland, dit maal 
voor 2022-2023. In dezelfde categorie, maar 
dan op het terrein van webshops, kwam voor 
het derde jaar op rij Simpel als winnaar uit de 
bus. Expert won voor de vijfde keer in haar 
geschiedenis in de categorie elektronica. Bijna 
240 duizend consumenten deden mee aan de 
oproep om uit meer dan vijfhonderd retailers 
hun favoriete winkelketens en webshops te 
kiezen. De verkiezing is een initiatief van Q&A 
en ABN Amro is de hoofdsponsor. 

ING en CCV ontwikkelen app waarmee  
mobiele telefoon betaalautomaat wordt
ING en specialist in betaaloplossingen CCV hebben een zakelijke app ontwikkeld die van iedere 
Android smartphone of tablet een mobiele kassa en betaalautomaat voor contactloze betalingen 
maakt. Met deze app kan op iedere plek in een winkel bij een medewerker betaald worden en 
hoeft de klant niet meer naar een kassa te gaan of in de rij te staan om af te rekenen. HEMA 
gaat als eerste winkelketen de nieuwe betaaloplossing testen in een aantal winkels. Zo kan deze 
manier van betalen voor een betere klantervaring zorgen. Het biedt ook nieuwe mogelijkheden 
voor winkels en horeca, die hierdoor personeel veel flexibeler kunnen inzetten.

Bijna een derde Nederlanders 
shopt minder door inflatie
Nederland lijdt onder de inflatie en consumenten houden de vinger op de knip. Bijna een 
derde van de Nederlanders (30%) shopt bewust minder door de inflatie. Daarnaast kijkt 
41 procent vaker naar aanbiedingen en nog iets meer (42%) speurt bij een online aankoop 
altijd naar een kortingscode. Het vergelijken van meerdere websites om zeker te zijn van de 
goedkoopste deal is ook een goede manier om op de kleintjes te letten, bijna twee derde 
(64%) doet dit. 

Dat Nederlanders begrip hebben voor het 
personeelstekort is niet geheel verrassend 
als je kijkt naar wat zij belangrijk vinden 
tijdens het online shoppen. Ruim de helft 
van de Nederlanders (51%) hecht namelijk 
meer belang aan duurzaamheid dan aan de 
kosten en snelheid van bestellingen. Veel 
webwinkels geven tegenwoordig duurzame 
opties, bijvoorbeeld op het gebied van 
bezorging. Iets langer wachten, maar dan 
weet je wel dat de bezorger niet alleen 
voor jouw bestelling op en neer rijdt. Meer 
dan de helft (58%) vindt het prima als een 
bestelling een paar dagen later komt als 
deze gebundeld kan worden met andere 
bestellingen in de straat. 
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Youfone krijgt toestemming voor leveren gas en elektriciteit
Youfone gaat naast mobiel internet en televisie binnenkort ook energie aanbieden aan consumenten. De toezichthouder ACM heeft  
Youfone Energie aangegeven dat het elektriciteit en gas mag leveren aan kleinverbruikers. Onafhankelijke telecom provider Youfone heeft  
dan 500.000 klanten en werd in 2008 opgericht door Valentijn Rensing. Het bedrijf biedt 
sim-only, mobiele internetabonnementen, vaste internetdiensten, tv-diensten en supersnel 
glasvezel en is sinds kort ook actief op de zakelijke markt. En daar gaat dus energie  
bijkomen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft 25 augustus 2022 namens de  
Minister van Economische Zaken en Klimaat hiervoor de vergunningen verleend. De ACM 
vindt dat Youfone Energie B.V. heeft aangetoond te voldoen aan de wettelijke vereisten die 
om energie aan kleinverbruikers te leveren. Een vergunning is alleen nodig voor de levering 
aan kleinverbruikers. Om de financiële weerbaarheid van energieleveranciers te vergroten  
gaat de ACM verscherpt toezicht houden op bedrijven die elektriciteit of gas leveren aan  
consumenten. In een nieuwe beleidsregel legt de ACM vast hoe zij dit toezicht vorm geeft. 
Deze beleidsregel zal vanaf 1 oktober 2022 van kracht worden. 

Verkoop koptelefoons in Q2 voor 
eerst boven 10 miljard euro
De inkomsten van de wereldwijde hoofdtelefoonmarkt zijn in het tweede kwartaal van 
2022 met 8,6% gestegen en hebben meer dan 10 miljard euro opgeleverd. Dat blijkt uit 
het laatste kwartaalrapport van Futuresource Consulting over hoofdtelefoons, waaruit blijkt 
dat echt draadloos (TWS) de markt naar nieuwe hoogten stuwt. "Het lijdt geen twijfel dat 
TWS de show steelt", zegt Saranraj Mathivanan, Senior Market Analyst bij Futuresource 
Consulting. "In het tweede kwartaal groeide het met 15% j-o-j, waarbij het aansloeg bij 
consumenten en een breed scala aan gebruiksmogelijkheden aansprak, terwijl het de totale 
marktgroei naar nieuwe hoogten stuwde. "Ondanks de ernst van de heersende economische 
omstandigheden blijven verkoop van kop telefoons sterk groeien", zegt Mathivanan. "De 
gemiddelde verkoopprijs voor de totale markt bereikte ook een nieuw hoogtepunt en steeg 
met 6% j-o-j tot 94 dollar." 

MediaMarkt  
lanceert nieuwe 
Europese  
merkcampagne  
Let’s Go!
Voor het eerst in het ruim veertigjarige 
bestaan van MediaMarkt wordt in alle 
dertien vestigingslanden tegelijk een nieuwe 
merkcampagne uitgerold. Kenmerkend voor 
de campagne zijn het centraal stellen van 
de klantervaring en het persoonlijk advies. 
Daarbij is voor de Engelse slogan Let’s Go! 
gekozen om het internationale karakter van de 
campagne en MediaMarkt te onderstrepen. 
“De naamsbekendheid van MediaMarkt is 

groot en iedereen is weleens bij ons in de 
winkel of online geweest voor de aankoop 
van elektronica. Met deze nieuwe campagne 
willen we de kracht van het merk opnieuw 
gebruiken om ons onderscheidend neer te 
zetten,” legt Yannick de Bièvre, marketing 
directeur MediaMarkt Benelux, uit. “Let’s Go! 
is een enthousiaste uitnodiging aan onze 
klanten om elektronica en de mogelijkheden 
die het biedt samen te ontdekken. De oproep 
Let’s Go! staat voor de kracht die ontstaat 
als je dingen samen aanpakt, als je durft en 
als je het gewoon doet. De campagne nodigt 
daarom mensen in al hun diversiteit uit en 
neemt hen mee op hun reis door de wereld 
van elektronica.” 

Fairphone start 
met verkoop 
refurbished 
telefoons
Fairphone is deze week gestart met de verkoop van opgeknapte toestellen - Fairphone 
3, New Life Edition - via zijn website Dit in lijn met de missie van Fairphone om een lange 
levensduur van smartphones te bevorderen om zo de hoeveelheid e-waste te verminderen en 
waardevolle hulpbronnen te besparen De refurbished telefoons zullen een aanvulling vormen 
op het bestaande aanbod van nieuwe Fairphone-toestellen die momenteel beschikbaar zijn. 
Deze tweedehands telefoons zijn opgeknapt in Frankrijk en getest om 100% functionaliteit 
te garanderen. Ze worden geleverd met een nieuwe of bijna nieuwe batterij, die ten minste 
80% van de oorspronkelijke capaciteit biedt. Ze hebben dezelfde 2 jaar fabrieksgarantie 
die oorspronkelijk was voorbehouden aan nieuwe toestellen van dit model. Gereviseerde 
toestellen van het Fairphone 3+ model zullen de komende weken beschikbaar zijn. Het 
modulaire ontwerp maakt het ook gemakkelijker om het toestel op te knappen en te 
upgraden, aangezien kapotte onderdelen kunnen worden vervangen.
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EU wil label voor 
energieverbruik en
reparatie gemak 
smartphones
De EU-Commissie wil dat bij de aankoop 
van smartphones en tablets duidelijk wordt 
aangegeven dat ze reparatievriendelijk en 
energie-efficiënt zijn. Volgens een wetsontwerp 
van de Brusselse autoriteit zou het in de toe-
komst verplicht kunnen worden om dergelijke 
apparaten van een energie-etiket te voorzien 
- vergelijkbaar met wasmachines, televisies of 
vaatwassers. Met behulp van een schaal van 
groen naar rood moet het onmiddellijk duidelijk 
zijn hoe efficiënt de toestellen zijn. Bovendien 
kunnen gebruikers het stroomverbruik herken-
nen aan de letters "A" voor bijzonder efficiënte 
tot "G" voor energie-intensieve apparaten. De 
robuustheid en het reparatiegemak zouden 
worden aangegeven op een schaal van "A" 
tot "E". Ook moet duidelijk zijn hoeveel uur 
een batterij meegaat tot hij is opgeladen of 
na hoeveel laadcycli de prestaties merkbaar 
zijn afgenomen. De EU-Commissie vraagt 
nu om feedback over het ontwerp. Het zal 
echter waarschijnlijk langer duren voordat een 
overeenkomstig label werkelijkheid wordt. 
Indien het ontwerp wordt aangenomen zoals 
voorgesteld, wordt voorzien in een overgangs-
periode van 18 maanden. Zodra de Commis-
sie de rechtshandeling heeft vastgesteld, kan 
een meerderheid van het Parlement of van 
de EU-lidstaten theoretisch nog binnen twee 
maanden bezwaar maken.

Apple investeert 450 miljoen euro 
voor noodsatellietdienst op 
iPhone 14
Apple heeft Globalstar Inc geselecteerd als partner voor een functie waarmee iPhone 
14-gebruikers vanaf afgelegen locaties noodberichten kunnen versturen. De dienst werkt 
bij release in november alleen in de Verenigde Staten en Canada. Of en wanneer nood-
communicatie via satellieten in andere gebieden gaat werken, is onbekend. Gebruikers 
daar kunnen met een iPhone 14 twee jaar lang kosteloos van de dienst gebruikmaken. De 
techgigant zei dat het 450 miljoen dollar uit zijn geavanceerde productiefonds uittrekt voor 
satellietinfrastructuur om de functie te ondersteunen. De nieuwste iPhones werden eerder 
deze maand tijdens een event in het Apple hoofdkantoor in San Cupertino gelanceerd. 
De iPhone 14 is overigens de tweede smartphone die via satellieten noodberichten kan 
communiceren. De Huawei Mate 50 had de primeur. Die maakt gebruik van het Chinese 
GPS-systeem Beidou. 
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Smart Home helpt om grip te krijgen op 
energierekening
Voor 44% van de huishoudens is energiebesparing na gemak, de 
belangrijkste reden om Smart Home producten aan te schaffen. Dit 
blijkt uit cijfers van de GfK Smart Home Monitor 2022. Sinds dit jaar 
staat ook kostenbesparing op de lange termijn in de top 3. Door de 
aanschaf van slimme verwarming, verlichting, beveiliging of huis-
houdelijke apparaten kunnen consumenten hun huis eenvoudig 
energiezuiniger maken en de energierekening ermee omlaag krijgen. 
Meer dan de helft van de consumenten is zelfs bereid om tot 20% 
extra te betalen voor slimme producten. In een tijd waarin de energie-
rekening voor velen onbetaalbaar lijkt te worden, is kostenbesparing 
een nog belangrijkere reden geworden om ‘Smart Home’ producten 

te kopen. Nederlandse huishoudens bezitten nu gemiddeld 5,4 slimme 
apparaten. Afgelopen jaar was er een grote toename in interesse  
voor gezondheidsproducten zoals slimme bloeddrukmeters en 
luchtreinigers en alles voor het inrichten van een thuiswerkplek. In de 
periode na de lockdowns zien we juist een afname in deze cate-
gorieën. Consumenten zijn niet alleen bezig met het besparen van 
energie. Ook op het gebied van beveiliging is een sterke groei te zien: 
slimme deurbellen, IP camera’s en slimme rookmelders laten dubbele 
groeicijfers zien in de GfK Retail data Deze toename in rookmelders 
wordt uiteraard deels gestimuleerd, omdat het vanaf 1 juli verplicht is 
op iedere verdieping in huis een rookmelder te hebben. 
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Aircision

Samenwerking Next base en 
Vodafone voor IoT-data rond 
smartcar
De Nextbase iQ biedt alle veiligheid en zekerheid die consumenten verwachten van de 
slimste technologie in zijn klasse, toegankelijk via de gloednieuwe Nextbase iQ-app. 
De samenwerking met Vodafone zorgt voor een goede toegankelijkheid tot belangrijke 
functies zoals Radar Detection, Smart Sense Parking en Emergency SOS binnen heel 
Europa. Dankzij deze functies kan elke auto, ongeacht het bouwjaar, model of uitvoering, 
een hoger niveau van connectiviteit en innovatie bereiken. In tegenstelling tot gewone 
SIM's voor consumenten geeft de IoT-verbinding van Vodafone de Nextbase iQ toegang 
tot meerdere mobiele netwerkoperatoren. Daarmee worden blackspots vermeden en 
heeft de iQ een groter geografisch bereik dan de concurrentie. Bovendien is de Vodafone 
IoT-oplossing ontwikkeld om de grootst mogelijke veiligheid te garanderen via een 
specifieke netwerkarchitectuur die niet wordt gedeeld met het grote publiek. De Nextbase 
iQ is een ‘levend product’. Dit betekent dat de iQ zich blijft ontwikkelen. Nieuwe features 
worden continu toe gevoegd. 

Motorola als eerste met 
200 megapixelcamera
Motorola, onderdeel van Lenovo, heeft in Milaan drie nieuwe smartphones 
gepresenteerd. Het paradepaardje, de Motorola Edge 30 Ultra, is volgens 
de producent de eerste smartphone ter wereld met een 200 megapixel-
camera. De Motorola Edge 30 Ultra is dan ook het paradepaardje in het 
assortiment van Motorola. Dat is ook te zien aan de adviesprijs van 899 
euro. Naast de Edge 30 Ultra introduceerde Motorola de Edge 30 Fusion 
(599 euro) en de Edge 30 Neo (399 euro.) De Motorola Edge 30 Ultra 
behoort tot de top van de smartphonemarkt, te vergelijken met de top-
modellen van bijvoorbeeld Samsung, OPPO en Xiaomi. Motorola claimt 

Samsung breidt ecosysteem voor 
gezondheid en wellness verder uit
Samsung heeft voorafgaand aan de Samsung Developer Conference 2022 (SDC2022) 
een reeks nieuwe tools onthuld. De uitgebreide tools voor developers bieden nauwkeurige 
gezondheidsmonitoring, preventieve veiligheid bij autorijden, ondersteuning van medisch 
onderzoek en gedetailleerd welzijnsinzicht.

Dit zal softwareontwikkelaars helpen bij het bevorderen van de gezondheid, veiligheid 
en het welzijn van consumenten wereldwijd. De tools bevatten het Samsung Privileged 
Health SDK-programma voor part-
ners  en de Fall Detection API om 
gebruikersveiligheid te bevorderen. 
Verder bevat de tool Samsungs 
nieuwe end-to-end onderzoeks-
oplossing voor programmeurs in 
educatieve, klinische en medische 
sectoren en biedt het nieuwe 
mogelijkheden voor partners met 
Health Connect.

Sony introduceert 
de Alpha 7RV met 
baanbrekende 
AI- processor
Sony komt met de Alpha 7RV: de 
nieuwste camera van de 7R-serie in de 
bekroonde Alpha-reeks van spiegelloze 
camera's met verwisselbare lens. De 
Alpha 7RV verenigt Sony’s hoogste 
resolutie beeldsensor met de krachtige 
BIONZ XR-beeldprocessor. De combinatie 
van een hoge resolutie en deze processor 
biedt een doorbraak in het herkennen van 
objecten en het vastleggen van foto's en 
video's.

De nieuwe Alpha 7RV biedt resolutie van 
61 MP, verfijnde 8K-videomogelijkheden 
en effectieve 8-stops beeldstabilisatie. 
De Alpha 7RV beschikt over een nieuwe 
generatie AF met geavanceerde object-
herkenning dankzij een AI-chip (Artificial 
Intelligence). Deze maakt onder andere 
gebruik van deep learning. Dit verbetert 
de nauwkeurigheid van de objecther-
kenning van de camera doordat er 
volledig gebruik wordt gemaakt van de 
resolutie. AI-herkenning registreert nu 
ook verschillende nieuwe objecten, zoals 
auto's, vliegtuigen, treinen en insecten.

met de Edge 30 Ultra de primeur van de eerste 200 megapixel camera 
in een smartphone te hebben. Door de 200 megapixelfoto's samen te 
persen in een foto van 12,5 megapixel ontstaat een foto waarin ieder 
detail scherp zichtbaar is. Hij heeft aan de achterzijde ook nog een 50 
megapixelcamera met ultra groothoeklens en een 12-megapixelcamera 
met telezoomlens. Aan de voorzijde heeft de telefoon een selfiecamera 
met een resolutie van 60-megapixel. Hij beschikt verder over de snelste 
processor van dit moment, de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. 
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Redactie 

iPHONES & iPADS
iPHONES & iPADS

iPHONES & iPADS
tot wel 60% korting

Duurzame keuze

Kijk snel op forza-refurbished.nl

Twee jaar garantie
Keurmerk Refurbished
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Onlangs nog veroorzaakte een installatie met 
zonnepanelen twee jaar lang problemen bij 
het ophalen van vuilnis in een gemeente in 
West-Brabant. Hier worden voor het ophalen 
van het vuilnis chips ingezet, die berekenen 
wanneer de vuilniswagen moet voorrijden. 
Diverse (technische) partijen hadden zich in de 
afgelopen jaren over dit probleem gebogen, 

maar niemand kon het probleem traceren, laat 
staan oplossen. 

Uiteindelijk deed de gemeente een storings-
melding bij Agentschap Telecom. Uit onze test 
bleek dat een fors stoorsignaal, afkomstig uit 
een woning, het uitlezen van de chip ernstig 
beïnvloedde”, aldus het Agentschap Telecom. 

“Het stoorsignaal bleek vanuit de zonne-
paneelinstallatie van de woning te komen.  
De bewoners waren verrast, maar het 
verklaarde wel diverse storingen die zij zelf ook 
overdag ondervonden. Zo lukte het opladen 
van hun elektrische auto niet altijd en waren er 
problemen met internet en televisie via de  
vaste lijn bij daglicht.”

Zonnepanelen

Zonnepanelen veroorzaken 
nog altijd storingen bij 
draadloze communicatie

In delen van Nederland veroorzaken omvormers van zonnepanelen nog altijd problemen met 
draadloze communicatie, bijvoorbeeld via het C2000-netwerk. De storingen bemoeilijken 
zo de communicatie van de hulpdiensten, politie, brandweer en ambulance. Zo’n verstoring 
kan bij de consument thuis leiden tot trager internet, verbindingsproblemen met bellen, 
storing tijdens het televisie kijken of een haperende babyfoon. De oorzaak van dit soort 
storingen ligt bijna altijd bij installaties die niet volgens de gestelde richtlijnen en normen zijn 
aangelegd en/of het gebruik van omvormers die niet voldoen aan de Europese richtlijnen.
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Zonnepanelen

Niet alleen C2000
Met name installaties in het middensegment 
(installaties met vijftig tot vijfduizend panelen) 
zorgen voor de problemen, vertelde Eddie 
Hut van AT onlangs tegenover Elektrop-
raktijk. “Omdat PV-installaties op hoogte zijn 
geplaatst, verspreiden stoorsignalen zich verder 
via aansluitkabels. En omdat de storing ook 

waarneembaar was op het C2000-netwerk liep 
daarmee de dekkingsgraad van dit netwerk 
van politie, brandweer en andere hulpdiensten 
terug.” Volgens telecomexpert Frank Beijen 
komt de storing niet alleen voor bij C2000 en 
bij zendamateurs, die het als eerste ontdekten. 
“Ook mobiele netwerken, en WiFi, hebben hier 
mogelijk last van. Alleen valt het daar door het 
aantal masten wellicht wat minder op. Maar 
ook op die netwerken zul je minder dekking en 
bandbreedte hebben dan zonder de ondeug-
delijke PV installaties.” 

Niet nieuw
De klachten zijn al langer bekend, al in 2019 
ging het Agentschap Telecom met vertegen-
woordigers van de installatiebranche om tafel 
om het probleem op te lossen. Verder blijkt 
uit het jaarverslag 2020 van het Agentschap 
Telecom. ‘Helaas veroorzaken sommige zonne-
paneelinstallaties ernstige storingen op het 
C2000-netwerk, dat door politie-, brandweer- 
en ambulancediensten gebruikt wordt’, is te 
lezen in het Jaarbericht 2020. ‘Deze zonne-
paneelinstallaties liggen hoog en zenden de 
hele dag stoorsignalen uit. Als er niets gedaan 
wordt, wordt het probleem steeds groter.’ 
Het Agentschap Telecom stelt bezorgd te zijn 
over deze ontwikkeling. De bruikbaarheid van 
de frequentieruimte staat volgens het AT op 
het spel door dit zogenaamde ‘man-made 
noise’. “Bij zonnepaneelinstallaties zit het 
stoorpotentieel in de gebruikte componenten 

en/of de installatiewijze. Aan de installatie 
kan wat gedaan worden, maar de gebruikte 
apparatuur voldoet helaas regelmatig niet aan 
de wettelijke eisen (EMC-richtlijn).” Vorig jaar 
al vertelde toenmalig staatssecretaris Mona 
Keijzer van Economische Zaken en Klimaat 
na kamervragen dat bepaalde fabrikanten van 
omvormers van de markt geweerd moesten 
worden. 

Branche aanspreken
De oplossing van het probleem ligt dus volgens 
Agentschap Telecom in eerste instantie bij de 
fabrikant. Hut: “Naast fabrikanten en installa-
teurs speelt de groothandel een rol door goede 
voorlichting en de juiste installatievoorschriften 
mee te leveren. En ook de opleidingsinstituten 
kunnen nog beter werk afleveren. Bovendien 
moet er strenger toezicht komen op RVO-sub-
sidies, bijvoorbeeld alleen subsidie geven aan 
partijen die de installatie volgens NEN 1010 
hebben geïnstalleerd. Tot slot is er de opdracht-
gever, die natuurlijk mag aannemen dat de 
installateur weet wat hij doet, maar controleer of 
hij een erkende installateur is en specialist in de 
installatie van PV-panelen. En ook of hij bekend 
is met het ‘lussenverhaal’. 

Daarnaast mag er alleen PV-apparatuur op 
de Europese markt worden gebracht met een 
CE-markering. En omdat we het hier hebben 
over opdrachtgevers uit het middensegment, 
mag je zeker verwachten dat zij met gekwalifi-
ceerde en goed opgeleide installateurs werken. 
Maar wij zien nog altijd dat te veel opdracht-
gevers hoofdzakelijk een prijsgedreven keuze 
maken. De installateur moet in ieder geval 
installeren volgens NEN 1010 en de installatie-
voorschriften van de fabrikant”, zegt Hut, die 
eraan toevoegt dat een samenvatting van 
installatievoorschriften te vinden is in NPR5310. 

Tips voor een storingsarme PV-installatie 
staan op: www.agentschaptelecom.nl/ 
onderwerpen/tips/voorkom-storingen-door 
-zonnepanelen 

Ook dit kan je netwerk verstoren
Vanaf 150 euro koop je een signaalversterker oftewel gsm repeater waarmee je je mobiele 
signaal ook kunt krijgen op plekken binnen waar je nu mogelijk nog geen bereik hebt. Deze 
zijn geschikt voor woning en bedrijf en werken voor alle drie de operators en bieden een 
bereik tussen de 50 en 5.000 meter. Het lijkt een oplossing voor de verminderde mobiele 
bereikbaarheid die u binnenshuis heeft, maar helaas veroorzaakt de netwerkrepeater vaak 
storingen. Deze storingen kunnen ervoor zorgen dat anderen in de omgeving van uw 
GSM-signaalversterker niet meer kunnen bellen en internetten. In het ergste geval zijn de 
nooddiensten daardoor niet meer bereikbaar via 112. Daarom mag je een dergelijke repeater 
alleen gebruiken als ze door een van de mobiele providers is geleverd en geïnstalleerd.
Ook energiezuinige ledlampen kunnen voor storingen in huis zorgen, bijvoorbeeld van de tv, 
radio of de WiFi. Daarnaast kan het zijn dat je ongemerkt storing veroorzaakt op hulpdiensten. 
Het probleem zit in de dimmer. Het kan ook gebeuren dat je een gewone lamp vervangt door 
een ledlamp.

Onlangs nog 
veroorzaakte een 
installatie met 
zonnepanelen twee 
jaar lang problemen bij 
het ophalen van vuilnis 
in een gemeente in 
West-Brabant
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‘Mijn naam is Joost Heessels en ik ben al een aantal jaren voorzitter 

van deze stichting, een van de vrijwilligsters ter plekke is mijn nicht 

Marleen Keijzer. Iedere euro die we als stichting krijgen gaat direct door 

naar een van de projecten in Uganda. En geld is nog steeds hard nodig. ’
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Dit zijn de resultaten van een vergelijkende 
studie van de markten voor mobiele bundels 
in twaalf landen, uitgevoerd door het markt-
onderzoeksbureau Tarifica in opdracht van de 
Duitse brancheorganisatie Bitkom. In de studie 
werden de prijzen onderzocht in Duitsland, 
Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, 
Zwitserland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, 
evenals, buiten Europa, Japan, Zuid-Korea  
en de VS. 

"De prijzen in Nederland zijn internationaal 
concurrerend en zelfs zeer gunstig in ver -
gelijking met bijvoorbeeld Finland, Zwitserland 
en de VS. De concurrentie tussen nationale 
providers is groot en zowel in het instap-
segment als in het nieuwe 5G-netwerk zijn  
er aantrekkelijke aanbiedingen tegen in 
verhouding lage prijzen", zegt Bitkom- 
voorzitter Achim Berg. 

Analyse van zes typische gebruiks-
profielen
Voor deze prijsvergelijking heeft de studie zich 
gebaseerd op zes exemplarische gebruiks-
profielen die het hele spectrum van mobiele 
communicatie bestrijken - van incidentele 
surfers tot gebruikers van sociale media tot 
streamingfans. De persona lopen van XS to 
L-5G, waarbij het datagebruik oploopt van 
1 GB per maand tot 40 GB per maand en 
meer. Het aanbod van alle aanbieders van 

mobiele telefonie in de respectieve landen werd 
onderzocht voor elk van deze zes gebruiks-
profielen. Volgens de resultaten zijn de tarieven 
in Duitsland voor elk type gebruik goedkoper 
dan in de VS, Zwitserland en Finland. Van de 
EU-landen is Duitsland goedkoper dan Finland 
voor alle zes gebruiksprofielen en goedkoper 
dan Nederland voor twee derde van de 
profielen. In het basissegment (tariefprofiel XS, 
tenminste 1 GB datavolume per maand en  
2 Mb/s downloadsnelheid) kost in Nederland 
het goedkoopste beschikbare tarief nog geen  
7 euro per maand, in Italië is een dergelijk 
aanbod zelfs beschikbaar vanaf 2,60 euro per 
maand. In de VS echter is tenminste 17 euro 
per maand verschuldigd(!)

Groot prijsverschil
In tariefprofiel S (tenminste 3 GB datavolume 
per maand en 2 MB/s downloadsnelheid) 
zit Nederland met tarieven vanaf 8,33 euro 
per maand in de middenmoot en zit het 
tussen de goedkoopste (vanaf 7 euro per 
maand) en duurste tarieven( vanaf 20 euro 
per maand) in. In het tariefprofiel M (tenminste 
10 GB datavolume per maand en 2 Mb/s 
downloadsnelheid, vanaf 10,40 euro per 
maand) ligt het prijsniveau in het middengebied. 
In het tariefprofiel L-5G (tenminste 40 GB 
datavolume per maand, maximale 5G-snelheid, 
vanaf 27 euro per maand) is het prijsverschil 
tussen het goedkoopste en het duurste aanbod 

bijzonder groot, omdat veel providers dergelijke 
tarieven in het premiumsegment plaatsen. 
In dit tariefprofiel met de hoogste prestaties 
neemt Nederland een positie achteraan in het 
middenveld in. De goedkoopste in dit profiel is 
Italië (vanaf 10,40 euro per maand), de duurste 
is Zwitserland (vanaf 69,10 euro per maand). 

 
In vergelijking met elf andere welvarende landen liggen de Nederlandse tarieven 
voor mobiele telefonie in de middenmoot. Alleen in Italië en Spanje zijn de tarieven 
goedkoper. In Zwitserland, de VS en Finland ben je als consument het duurst uit.

Nederlandse prijzen voor mobiele 
abonnementen in de middenmoot

Abonnementen

Gemiddeld 
dataverbruik per uur
• Internetten 50 MB
• Instant messaging 50 MB
• Sociale media 120 MB (foto's) tot 
   160 MB (video)
• E-mail 1 MB
• Muziekstreaming 100 MB tot 150 MB
• Videostreaming Van 300 MB (basis) tot 
   7 GB (zeer hoge kwaliteit) 
• Online gaming Van een paar MB tot 
   1 GB
• Videotelefonie 200 MB 
Bekijk hier het hele onderzoek
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Redactie Column

Heeft u zich ook verbaasd tijdens de verhoren van de Enquête-  
commissie Aardgaswinning Groningen? Hoe is het mogelijk 
dat er aardbevingen plaatsvinden van een voor Nederland 
hoge sterkte én impact en dat dit kennelijk niet doordringt tot in 
het Torentje aan de Hofvijver? Hoe is het mogelijk dat minister- 
president Rutte pas vijf jaar na een record aan gewonnen 
aardgas doorheeft dat dit wel extreem veel was, terwijl de 
onrust in Groningen verder toenam? Ik ga hierbij er voor het 
gemak van uit dat de minister-president de waarheid heeft 
gesproken tijdens de verhoren.

Wat moet je doen om de urgentie duidelijk te maken van een 
bepaald probleem. In ons vak zullen we hiervan ook voorbeeld 
hebben. Zoals een slechte mobiele dekking, die ertoe heeft 
geleid dat een bewoner in een zorginstelling een medewerker 
het ziekenhuis in heeft geslagen, terwijl een assistentieroep niet 
kon worden afgeleverd. Of toen, bij een andere instelling, de 
kwaliteit van de geleverde zorg  oplossing zó slechts was dat 
medewerkers weigerden naar de nieuwbouw te verhuizen. 
Was daar in beide gevallen niets aan vooraf gegaan? Natuurlijk 
wel, maar men werd niet gehoord!

Een moeilijke boodschap brengen is een gave, die Johan 
Remkes tot kunst heeft verheven na zijn rol als gespreksleider 
in het stikstofdossier. In beide hier genoemde projecten is het 
brengen van die slechte boodschap (respectievelijk ‘een on   -
verwachte extra investering’ en ‘onverantwoorde keuze van 
een oplossing’) niet gelukt. Was de boodschap niet goed 
gepresenteerd of wilde de directie het gewoon niet horen?

Bij ICT-vraagstukken komt dit vaker voor. Of het nu gaat om 
security-aspecten, verbetering van de werkprocessen of een 
noodzaak tot vervanging: als het niet is begroot en dus on    -
verwacht komt is het maar de vraag of de directie de urgentie 
voldoende inziet. En natuurlijk, directies krijgen van alle kanten 
meldingen en projectverzoeken die allemaal vechten om de 
hoogste prioriteit en aandachtswaarde.

Als een minister-president na 12 jaar in ambt op bezoek bij een 
inwoner van Groningen pas écht schrikt als hij de angst in de 
ogen van de kinderen in dat huis ziet, hoe moet dan een directeur 
van een organisatie de urgentie van een ICT-project zien? 

De ICT-manager van de organisatie moet het moeilijke verhaal 
brengen, moet feitelijk op dat moment in de ‘Remkes-stand’ en 
vol overtuiging zijn of haar project voor het voetlicht brengen en 
de urgentie duidelijk maken. Het project staat al in de funnel van 
de leverancier en de accountmanager moet de scoringskans 
naar een hoger percentage brengen en uiteindelijk het project 
binnenslepen, ook nog eens in concurrentie.

Het begint voor hem of haar met het helpen van de ICT- 
manager om in de ‘Remkes-stand’ te komen door hem te 
voeden met alle mogelijke relevante argumenten. Want zonder 
goedgekeurd project krijgt de accountmanager niet eens de 
kans om te concurreren met andere aanbieders. Zo gaat het er 
dus om te helpen dat de ICT-manager in de ‘Remkes-stand’ de 
directie uit de ‘Rutte-stand’ weet te krijgen.

Daarvoor moeten de ICT-manager én de accountmanager (en 
misschien wel van meerdere aanbieders) een gezamenlijk plan 
weten te smeden. En mocht er een consultant in het verhaal 
voorkomen, dan die ook betrekken. En dat alles natuurlijk wel 
in de wetenschap dat de opdracht niet gegarandeerd ligt te 
wachten. Maar niets doen is ook geen optie (of de scoringskans 
in de funnel naar beneden bijstellen). 

ICT-projecten starten blijft een uitdagende zaak, zeker in tijden 
van economische neergang of hoge inflatie. De urgentie goed 
weten te formuleren is dan van cruciaal belang. Een ICT-  
manager zou dat moeten kunnen, maar soms is hulp vanuit 
de leverancierskant net dat ene duwtje dat nodig is om de 
urgentie nog scherper duidelijk te maken. Het kan het verschil 
maken om de directie uit de ‘Rutte-stand’ te halen. Want ook 
een directie wil niet later geconfronteerd worden met twee 
‘inwoners uit Groningen’ die met foto’s duidelijk maken dat er 
toch iets fundamenteel fout is gegaan.

Ik wens u veel kansen met de ICT-manager in 
de ‘Remkes-stand’.

Marcel Ederveen
Senior Consultant
MEcom Consulting (verbonden aan Nivo)

Helpt de ‘Remkes-stand’ bij projecten 
die tot problemen kunnen leiden?

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
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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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Samen versnellen

Sluit je aan en blijf op koers!

Met Youfone zakelijk

Je bent klanteigenaar

Je eebt geen omzetverpliceting

Je kunt snel en eenvoudig je klanten beeeren met i login

Je krijgt snelle en persoonlijke service

Zin gekregen om samen te versnellen?

Kijk op youfone.nl/zakelijk/partners voor alle voordelen óf sluit je direct bij ons aan.


