
Het grootste IT- en telecomplatform 
van de Benelux

Binnenkort 5G bellen en data via satelliet?

Special: terugblik 2022 en vooruitkijken naar 2023 

20 jaar BusinessCom: “Nog nooit een normaal jaar gehad!”

ZOOM
moderniseert de werkplek

TBMNET.nl

JAARGANG 18
NUMMER 6

DECEMBER 2022



-tivity 
that that 

-tivity 
that 

-tivity 

con-
nec

beats

We zitten
op één lijn.
Met jou en
met je klant.
Dat werkt!

Lees wat wij je te bieden hebben op pocos.nl
connectiviteit  |  telefonie  |  mobiel  |  cloud

Samenwerken?

Jij bent onze partner. We communiceren en werken transparant samen. 

We snappen dat je vaak haast hebt. En daar handelen we ook naar. 

Ontdek hoe makkelijk je zakendoet met Pocos.



  TBM • DECEMBER 2022   3

Toen 2020 net begonnen was en door corona 
de annulering van de beurs MWC in Barcelona 
als een schok door de markt ging, waagde ik 
het om te verwijzen naar de ‘roaring twenties’ 
van de vorige eeuw. Toen betrof het een 
roerige periode die heel positief begon, maar 
die eindigde in mineur, met een wereldwijde 
beurscrash als gevolg. Laten we hopen dat 
het deze keer net andersom is, dat het na een 
negatief begin positief eindigt.

Voorlopig moeten we het doen 
met drie jaar vol verrassingen 
en schokken zoals ik die 
in mijn toch niet zo heel 
jonge leven nog nooit 
heb meegemaakt. Een 
virus dat de wereld 
volledig lamlegt en 
die vervolgens enorme 
schokken veroorzaakt 
in productie en distributie 
van hardware. En we waren nog 
niet bekomen van de coronacrisis, of 
begin dit jaar valt ineens Rusland Oekraïne 
binnen en belanden we op de rand van een 
wereldconflict, zoals we dat al lang niet hebben 
meegemaakt. Dat daar dan nog eens een 
energiecrisis bovenop komt, zou je bij deze 
opsomming bijna vergeten.

Sorry, maar ik moest dit even kwijt. Want soms 
lijkt het in onze business wel of er helemaal 
niks aan de hand is en de zaken gewoon lekker 
doordraaien. En voor velen onder u is dat ook 
vast zo. Sterker nog, veel ontwikkelingen zoals 

hybride werken, het tekort aan personeel en 
de sterk toegenomen aandacht voor energie-
besparingspelen de digitale transformatie in de 
kaart. En die transformatie, die faciliteren wij 
als sector. 

Is het allemaal zo eenvoudig? Zeker niet, de 
IT en Telecom is gewend aan snelle en voort-
durende veranderingen. En die ver anderingen  
volgen elkaar de afgelopen jaren in snel tempo 

op. Wat stelde Microsoft Teams, 
of beter gezegd Skype for 

Business, nu helemaal voor 
in 2019? En kijk nu! Wie 
had het toen over Contact 
Centers als onderdeel 
van de digitale PBX? En 
nu zie je VoIP, UC  en 
CC steeds meer hand 

in hand op een platform. 
De toepassingen van AI en 

Machine Learning worden ook 
steeds veelvuldiger. Dat tempo 

houden we nog wel even en dat betekent 
dat onze sector nog wel een aantal jaren op 
rozen zit, ondanks de ver warrende tijd waarin 
we als maatschappij leven.

Dan heb ik nog steeds niet gezegd hoe ik 
verwacht dat deze roaring twenties volgens mij 
verder zullen verlopen…maar dat is ook niet 
aan mij alleen, daarom hebben we verderop 
in deze TBM een aantal prominente branche-
genoten die hierover hun licht laten schijnen. 
Veel leesplezier en mooie feestdagen gewenst 
én weer veel geluk, gezondheid en geluk in 2023.  
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Ringcentral zou  
overnamebod op  
8x8 voorbereiden 
Volgens een bron van de gezaghebbende 
nieuwssite investing.com heeft RingCentral 
8x8, Inc. benaderd over een mogelijke over-
name. RingCentral zou samenwerken met een 
investeringsbank om een potentiële transactie 
op te zetten, maar het is nog niet duidelijk of 
8x8 openstaat voor een verkoop gezien de lage 
koers van het aandeel. 8x8 draait al een hele tijd 
slecht, op dit moment staat de koers van 8×8 
op ongeveer $3,92, tegen $21,3 vorig jaar.  8×8 
vertelde recent dat het van plan was zijn Micro-
soft Teams gebruikersaantallen de komende 
twee jaar te vertienvoudigen. De Voice for Teams 
direct routing-oplossing van het bedrijf heeft al 
meer dan 200.000 gebruikers, naar eigen zeg-
gen een van de snelste gebruikers adoptiecijfers 
in de geschiedenis. 

Puzzel neemt Zweedse  
specialist in outbound sales  
S2 Communications over 
 
Europese CCaaS leverancier Puzzel heeft het Zweedse Outbound Sales platform  
S2 Communications overgenomen. Door de sales intelligence oplossing van S2 te integre-
ren in het Puzzel Customer Service platform kunnen klanten van Puzzel hun eigen klanten-
service verbeteren door inbound en outbound teams op hetzelfde platform te laten werken, 
de kloof tussen het 
contact center en 
sales activiteiten te 
overbruggen en een 
beter samenhangende 
ervaring te bieden op 
verschillende contact-
momenten. 

Vraag naar  
AR en VR blijft 
achter 
Minder dan één vijfde van de Europese CIO’s  
zegt dat ze augmented reality- en virtual 
reality-diensten gaan aanbieden in 2024. Dit 
ondanks een verwachte metaverse-markt van 
$ 16 miljard en een verwachte stijging van de 
investeringen met 150 procent in de komende 
24 maanden. Deze bevindingen zijn afkomstig 
van het allereerste TD SYNNEX Ecosysteem 
Benchmark Report, uitgevoerd in samenwer-
king met technologiemarktanalist Canalys.  TD 
SYNNEX is de nieuwe naam van Tech Data. 

Cellnex Netherlands gestart met de 
digitalisering advertentiemasten 
 
Cellnex Netherlands is gestart met de digitalisering van haar advertentiemasten. Deze reclame-
masten, die vanuit een eerdere acquisitie onderdeel uitmaken van de telecommunicatie 
infrastructuur van Cellnex, bevinden zich op diverse, strategisch gelegen locaties, in Nederland. 
Recent is de eerste reclamemast uit het Cellnex portfolio gedigitaliseerd. Deze mast bevindt zich 
langs de A12 bij Arnhem. Voor de exploitatie hiervan werken we samen met Hillenaar Outdoor. 
Cellnex en Hillenaar hebben beide duurzaamheid hoog in het vaandel. De digitale mast werkt op 
de zuinigste en minst vervuilende LED verlichting. Tevens wordt bespaard op de productie van 
doeken en overig materiaal. Ook wordt er, met het uitzetten van de masten tussen 0.00 uur en 
06.00 uur, 25% van de tijd op stroom bespaard. 
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ACM gaat strenger optreden  
tegen door schakeldiensten 
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat strenger optreden tegen 
overtredingen van de regels voor betaalde telefonische doorschakel-
diensten. Vanaf 16 december 2022 gelden hier aangescherpte regels 
voor. Mensen hebben het vaak niet door als ze via een betaalde door-
schakeldienst zijn verbonden met een dienst die ze ook gratis kunnen 
bellen, zoals 0800-nummers van de Belastingtelefoon of de GGD. Wie 
zo’n nummer op internet opzoekt wordt makkelijk op het verkeerde 
been gezet, doordat advertenties van betaalde doorschakeldiensten 
vaak bovenaan de zoekresultaten verschijnen. Ook als de doorscha-
keldiensten aangeven welke kosten eraan verbonden zijn, hebben veel 
bellers niet door dat ze via een betaalde dienst bellen.

IDC koopt benchmark specialist ETBS 
International Data Corporation (IDC) heeft ETBS overgenomen, een bedrijf voor IT-benchmarking en - 
beoordeling dat uitgebreide gegevens biedt over prijzen, diensten en kosten in meer dan 45 landen. IDC's over-
name van ETBS voegt een hoog aangeschreven benchmarking methodologie toe aan haar reeds gevestigde en 
groeiende IT-metrics product portfolio. De toevoeging van de capaciteiten van ETBS zal IDC-klanten voorzien 
van hoogwaardige gegevens via een geavanceerd marktprijsmodel (MPM) en integratie met IDC's bestaande 
sourcing- en prijstools. 

Apple Reseller Pro Warehouse 
neemt Xando over 
Per 17 november zijn de aandelen van Xando overgedragen aan 
Pro Warehouse en per 1 januari 2023 gaat Xando formeel over in 
de naam en organisatie van Pro Warehouse. Alle medewerkers van 
Xando behouden hun functie en gaan mee naar de nieuwe organisatie. 
De aanleiding voor deze overname is om met snelle leveringen van 
Apple-producten en een nog bredere ondersteuning van implementatie 
en support, de groei in de educatieve markt mogelijk te maken. Met 
deze overname realiseert Pro Warehouse een nieuwe markt om het 
gebruik van Apple-producten te stimuleren. Xando richt zich volledig 
op bedrijven, instellingen (B2B) en educatieve Apple-oplossingen (B2E) 
van studenten tot en met onderwijsinstellingen. 

VodafoneZiggo kiest voor 
Cognizant  
Cognizant gaat als managed serviceprovider de operations van de IT 
en gevirtualiseerde mobiele netwerkinfrastructuur van VodafoneZiggo 
consolideren en ondersteunen. Het partnership met Cognizant stelt het 
bedrijf in staat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van zijn commu-
nicatiediensten te verbeteren, door proactief zijn infrastructuuractiviteiten 
te monitoren, preciezer te plannen en sneller nieuwe diensten uit te rollen. 
Als onderdeel van de vijfjarige operations- en onderhoudsovereenkomst 
zal Cognizant het huidige on-premise infrastructuurlandschap vereenvou-
digen en harmoniseren. Cognizant zorgt voor automatisering van steeds 
meer processen, wat leidt tot een lagere cost of ownership en meer 
efficiënte onboarding, operations en onderhoud van VodafoneZiggo’s 
standaard en Network Function Virtualization (NFV) infrastructuur.” 

Speciaal programma Dutch Cloud  
Community voor startups 
Dutch Cloud Community, de branchevereniging voor cloud- en hosting-
providers, lanceert een partnerprogramma voor startups en jonge bedrij-
ven. Het startup programma zal kansen bieden aan beginnende bedrijven 
om toegang te krijgen tot het netwerk van Nederlandse hosting en cloud 
providers, die de achterban van de brancheorganisatie vormen. 
Organisaties die zich bevinden in de startup fase (2-3 jaar actief) kunnen 
tegen een aantrekkelijk tarief partner worden van de branchevereniging. 

Vijf operators, Ericsson en  
Nokia samen in Europees  
open source framework  
Linux Foundation Europe, een onafhankelijke supporter en leverancier 
neutrale organisatie voor open source-projecten in Europa, maakt de lan-
cering van Project Sylva bekend. Project Sylva heeft als doel een nieuwe 
open source telco cloud-stack van productiekwaliteit te ontwikkelen. Het 
gemeenschappelijke framework voor cloudsoftware en de bijbehorende 
referentie-implementatie van Project Sylva zullen de fragmentatie van 
de cloud-infrastructuurlaag voor telecom- en edge computing-diensten 
verminderen. Sylva is het eerste project dat wordt gehost door Linux 
Foundation Europe, nog geen twee maanden na de lancering. 
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Cloudgebaseerde contactcenter-
software is de standaard 
Vier op de vijf contactcenters hebben een cloudgebaseerd routeringsplatform of hebben 
plannen om daarvoor te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van vakmedium Ziptone. Slechts bij een 
klein deel van de organisaties uit het onderzoek van Ziptone draait het contactcenterplatform 
nog in de eigen serverruimte (20%). Van deze groep heeft 42% het plan om binnen een jaar 
over te stappen naar een cloudoplossing. Bij de bedrijven en instellingen die een overstap 

overwegen, zijn de belangrijkste argumenten: 
betere functionaliteit, betere integratiemoge-
lijkheden, sneller gebruik kunnen maken van 
nieuwe functionaliteit, toegang tot innovatieve 
oplossingen en altijd de laatste versie. Ook 
security en beter in staat zijn tot op/afschalen 
staan hoog op het lijstje. Lagere kosten wor-
den als minder belangrijk gezien, net als een 
hogere betrouwbaarheid en beschikbaarheid. 

Dstny Nederland organiseert  
geslaagde klantendag 
Dstny Nederland organiseerde drie weken na de Dstny White Label Services Partnerdag 
onlangs haar eerste klantevenement. Met kennissessies waarbij Dstny specialisten en partners 
de bezoekers meenemen in de nieuwste diensten en 
ontwikkelingen op gebied van Business Communica-
tions, gecombineerd met een bezoek aan de locaties 
Sint Oedenrode en Gemert. Tijdens een goedgevul-
de dag kregen de klanten van Dstny volop informatie 
en demo’s. Met een luxe tourbus werd gependeld 
tussen de twee locaties, waarbij onderweg onder 
leiding van Pascal Hertogs de Dstny Quiz werd ge-
houden. De dag werd afgesloten met een inspireren-
de presentatie van klantenluisteraar Frans Reichardt. 

Nieuwe naam 
voor Agentschap 
Telecom  
Vandaag maakte Minister Adriaansens van Eco-
nomische Zaken en Klimaat officieel de nieuwe 
naam van Agentschap Telecom bekend. Dat 
deed zij via een korte tijdreis in Virtual Reality, tij-
dens een bijeenkomst bij Agentschap Telecom 
in Amersfoort. Ook burgemeester Bolsius van 
Amersfoort was daarbij aanwezig. Vanaf 1 janu-
ari gaat de toezichthouder verder als Rijksin-
spectie Digitale Infrastructuur (afgekort RDI). 
De nieuwe Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 
behoudt de taken van het huidige agentschap. 
Daarnaast zal de RDI nadrukkelijker investeren 
in de digitale veiligheid van Nederland. Bijvoor-
beeld door intensiever toezicht te houden op 
netwerken en de digitale veiligheid van slimme 
apparaten. De toezichtstaken zijn de afgelopen 
jaren al sterk toegenomen. De verwachting is 
dat die groei zich de komende jaren voort zal 
zetten. De naam 'Rijksinspectie' sluit goed aan 
bij die ontwikkeling. In verband met de ver-
breding van het werkveld dekt de benaming 
'Telecom' de lading niet meer. 'Digitale infra-
structuur' doet dat wel. 

Exertis Pro AV  
distributeur Avaya  
Cloud Office
Avaya heeft Exertis Pro AV benoemd als Technology  
Services Distributor. Om aan de groeiende regionale vraag 
naar oplossingen voor Unified Communications as a  
Service (UCaaS) te voldoen, zal de distributeur en specialist op 
het gebied van UC, Video en Pro AV uit Moerdijk samen met 
zijn netwerk van resellers Avaya Cloud Office® by RingCen-
tral (ACO) verder positioneren in de Benelux. ACO verbetert 
de manier waarop organisaties communiceren met klanten, 
partners en collega's. Dit gebeurt door middel van een alles-in-één-oplossing die naadloze 
samenwerking via meerdere kanalen mogelijk maakt. 

Nieuws
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Cisco focust op partnerkanaal  
Cisco onthulde tijdens de Cisco Partner Summit 2022 in Las Vegas innovaties rond security en 
API-strategie, waardoor partners nog meer waarde kunnen bieden aan klanten. Ongeveer 90 
procent van de inkomsten van Cisco loopt via Cisco's partners, vertegenwoordigd door tien-
duizenden partners uit meer dan 150 landen. Tijdens Partner Summit 2022 deed Cisco dan ook 
verschillende aankondigingen op het gebied van security, CX, en networking, gericht op nieuwe 
technologische oplossingen, die het partnerprogramma versterken en ervoor zorgen dat partners 
zich in de markt kunnen differentiëren. 

Tijdens WebexOne 2022, heeft Cisco een aantal belangrijke aankondigingen gedaan om hybride 
werken verder te optimaliseren en verschillende nieuwe functies toegevoegd aan het vernieuwde 
Webex Customer Experience (CX) portfolio. Cisco’s nieuwste Webex innovaties verbeteren de 
samenwerking en geven gebruikers de flexibiliteit om op hun eigen manier te werken. Zo krijgt 
Webex Suite een aantal belangrijke updates, komen er nieuwe samenwerkingsapparaten en zijn 
er nieuwe partnerschappen gesloten om hybride werken nog gemakkelijker te maken.

Westcoast met overname Duitse  
KOMSA Europese grootmacht met  
5,5 miljard euro omzet
De Britse distributeur Westcoast neemt de Duitse telecomdistributeur KOMSA over en creëert 
zo een distributie organisatie met 5,5 miljard euro omzet. Verder krijgt de in Reading gevestigde 
distributeur toegang tot de Duitse groeimarkt en kan het zijn expertise in de telecom- en UC-sector 
vergroten Bij de fusie zal Westcoast in een periode van 2,5 jaar de aandelen van de oprichters van 
KOMSA overnemen. KOMSA-voorzitter Kerstin Grosse beschreef de fusie als "de grootste stap in 
de geschiedenis van de onderneming". Naast een omzet van meer dan 5,5 miljard euro zal de  
gefuseerde entiteit meer dan 400 technologiepartners samenbrengen met 30.000 resellers en 
75.000 verkooppunten. 

Solipsis en IRIS  
verder onder vlag 
Techone
Techone blijft actief op overnamegebied. Zo zijn 
recent twee nieuwe bedrijven aan het portfolio 
toegevoegd, het gaat om STP’er IRIS one uit 
Rosmalen en Solipsis uit Zaltbommel.

Techone versterkt met de overname van IRIS 
one haar landelijke positie als dienstverlener 
op het gebied van cloud- en telecommunicatie 
voor het MKB en zet met de overname verder 
in op de verbreding van het dienstenaanbod 
om zo nog beter in te spelen op de behoeften 
van zijn klanten. IRIS one is een vooraanstaan-
de Managed Service Provider en is gevestigd 
in Rosmalen. Inmiddels bedient het bedrijf met 
50 medewerkers ruim 1.300 klanten in heel 
Nederland. IRIS one levert cloudoplossingen 
gebaseerd op Microsoft 365/Azure en beschikt 
over een sterke achtergrond in Unified Commu-
nications. 

Techone heeft onlangs ook Solipsis overge-
nomen, de IT Managed Services Provider 
gevestigd in Zaltbommel. Solipsis, dat in maart 
2021 al is samengegaan met IT-dienstverlener 
Computron, heeft zich de afgelopen jaren gefo-
cust op ‘het nieuwe werken’ en zich ontwikkeld 
tot cloud-only specialist op het gebied van 
Microsoft Office 365 en Microsoft Azure. 

X2com lanceert X2academy 
X2com lanceert de X2academy speciaal voor haar Fullservice en Wholesale 
partners. Deze volledig nieuwe kennisbank biedt nog meer gebruiksgemak en 
maakt het nog eenvoudiger om diensten van X2com te verkopen en installeren. 
Daarnaast is de X2academy multi device en dus beschikbaar voor desktop, tablet 
en mobiel. Met de komst van de X2academy, worden partners geholpen als het 
gaat om commerciële en technische ondersteuning. Zo kunnen partners trainingen 
volgen die horen bij hun rol binnen het bedrijf, alle (verkoop)informatie terugvinden 
om goed beslagen ten ijs te komen bij hun klanten én zich inschrijven voor live 
X2events 

Nieuws
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DSD voegt security-oplossingen van Trend Micro toe
Enreach-dochter DSD verbreedt haar cloud-aanbod met de cybersecurity-oplossingen van Trend Micro: Worry-Free Services Suites. Elke oplossing 
van Worry-Free Services Suites heeft haar eigen combinatie van features waaronder Endpoint Security, Email Security, EDR en XDR. Op deze manier 
kunnen de oplossingen worden afgestemd op verschillende behoeften van organisaties, groot of klein. 

Advanced 
Programs  
wordt onderdeel 
van SLTN  
Systeem integrator SLTN heeft Advanced 
Programs overgenomen. Advanced 
Programs, opgericht in 1992, is 
gespecialiseerd in het realiseren van 
data-oplossingen en toekomstbesten-
dige applicatie omgevingen en zorgt mede 
hierdoor voor continuïteit in bedrijfskritische 
processen van haar klanten. Het begeleiden 
van klanten in de Digitale Transformatie staat 
hierin centraal.  Een solide en betrouwbare 
ondersteunende managed services activiteit 
completeren het diensten portfolio van  
Advanced Programs. SLTN kan middels 
deze overname een full service stack bieden 
en bedrijfskritische applicaties realiseren. 
Centraal hierin 
staat de ver-
binding tussen 
de business 
en IT. 

Dstny neemt 
Duitse easybell 
over 
Dstny kondigt de overname aan van easy-
bell, een challenger op het gebied van cloud-
communicatie in Duitsland die Cloud PBX en 
VoIP-telefonie levert aan B2B-klanten. Met 
hun volledig digitale aanpak en een goed 
verspreid netwerk van 2.000 partners zijn ze 
zowel snelgroeiend als zeer concurrerend op 
de Duitse markt. “Met easybell aan boord 
voegen we niet alleen Duitsland toe aan de 
landen waar we actief zijn, we versterken 
ook ons team met uitzonderlijke mensen 
en talenten. easybell is jaren vooruit met 
hun digitale mindset en hun expertise om 
producten online te verkopen,”, zegt Daan 
De Wever, CEO van Dstny Group. easybell 
onderscheidt zich als innovatieve en ervaren 
operator van telecommunicatiediensten met 
een moderne sales- en marketingaanpak.  
De krachtige combinatie van partner- en  
online verkoop heeft geleid tot een sterke 
B2B groei. Met € 28 miljoen omzet, 75 
medewerkers en volledig geautomatiseerde 
processen zijn ze goed gepositioneerd om 
de Dstny-activiteiten in Duitsland te leiden. 

Rainbow Office 
partnernetwerk 
breidt uit in 
Europa met 
nieuwe partner 
Talksoon
Alcatel-Lucent Enterprise en Talksoon zijn 
een distributiepartnerschap aangegaan 
voor Duitsland, waarbij Talksoon ALE’s 
UCaaS-oplossing Rainbow Office als master 
broker in het broker model op de markt zal 
brengen. Talksoon is een leverancier van 
high-end clouddiensten voor de MKB-
markt met een klantgericht verkoopmodel. 
Rainbow Office powered by RingCentral is 
een uitgebreide, kosteneffectieve zakelijke 
communicatie- en samenwerkingsoplossing. 
Talksoon werkt volgens een brokerage model 
en vertrouwt op een team van ervaren  
experts. Deze gecertificeerde Trusted 
Business Advisors (TBA's) identificeren de 
specifieke communicatiebehoeften van een 
potentiële klant om de juiste oplossing te  
vinden. De TBA's, sub-brokers, zijn het 
centrale contactpunt voor de klant en zijn 
ook verantwoordelijk voor de klantrelatie. 
Talksoon ondersteunt deze sub-brokers 
actief gedurende de hele verkoop- en  
projectcyclus.  
Alcatel-Lucent Enter-
prise levert Rainbow 
Office aan de klant en 
ondersteunt Talksoon 
en de TBA met 
second-level presales 
en post-sales  
support indien nodig. 
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Cisco gecertificeerd partner voor  
Microsoft Teams Rooms Devices
Het zal even pijn gedaan hebben in San José, maar Cisco laat een groot aantal devices  
certificeren voor Microsoft Teams. Dat betekent dat vanaf begin 2023 Teams gebruikers in staat 
zijn om vergaderingen te houden op Cisco apparaten.Volgens de fabrikant gebruikt ongeveer  
85 procent van de Cisco-klanten meer dan één vergaderplatform. Velen van hen zullen waar-
schijnlijk ook Microsoft Teams gebruiken, de tool die sinds het begin van de pandemie aanslaat. 
Cisco heeft op deze ontwikkeling gereageerd en is nu gecertificeerd Microsoft Teams Rooms 
Devices Partner. Dit betekent dat klanten hun Cisco-hardware nu kunnen gebruiken voor zowel 
Teams- als Webex-vergaderingen. Het apparaatportfolio omvat de Cisco Board Pro, de Cisco 
Room Bar, de Cisco Room Kit Pro, de Cisco Room Navigator, de Cisco Desk Pro, de Cisco 
Desk Camera 4K en de Headset 320 en de Headset 720. De gebruikte apparaten kunnen  
worden beheerd via het “Teams Admin Center”.

Fixers biedt nu ook reparatie-
oplossingen voor zakelijke hardware
Fixers introduceert FIX&GO, ons B2B2C model waarin het voor een organisatie  
makkelijk wordt om medewerkers sneller en duurzamer te helpen met reparaties aan 
hun hardware. Fixers repareert alle merken smartphones, laptops, computers en 
tablets. Personeel kan nu met hardware problemen direct naar één van de 12 Fixers 
Service Points of naar het Business Center in Nieuw-Vennep. De te repareren hard-
waren kan ook via de speciale Pick Up & Returnservice en Send In transportmogelijk-
heden worden opgehaald en teruggestuurd. Deze medewerker kan vervolgens zelf  
online een reparatie aanmelden en volgen via de Fixers Online Portal. Fixers repareert 
op naam en op rekening van het bedrijf. Zo is de schade en/of het defect sneller gefixt, 
de IT-afdeling ontzorgd en de medewerker blij. Elk bedrijf krijgt daarbij een vaste contact-
persoon en betalen kan op factuur. Fixers biedt zakelijke klanten ook de mogelijkheid de 
oude hardware in te ruilen en refurbished- of nieuwe hardware aan te schaffen. 

Menno Langedijk 
nieuwe sales  
manager Benelux 
D-Link
D-Link heeft Menno Langedijk aangesteld 
als Sales Manager Benelux. Langedijk 
gaat zich richten op de zakelijke (chan-
nel) verkoop, waaronder de distributie en 
samenwerking met resellers en service 
providers. Ook is Langedijk door D-Link 
aangesteld om de industriële markt beter 
te kunnen ondersteunen. Langedijk heeft 
ruime ervaring als sales, product en partner 
manager. Eerder werkte hij voor Compuda-
ta, Stebis en Fujitsu. Voor zijn aanstelling bij 
D-Link maakte hij als accountmanager een 
uitstap naar Provide Group en Arcobel, waar 
hij respectievelijk managed service accounts 
en de integratie van IoT-oplossingen in de 
industriële sector beheerde.

Enreach Nederland heeft Remko van 
Ommeren aangesteld als Chief Commercial 
Officer (CCO). Als CCO zal Remko de 
uitdaging aangaan om de strategische en 
tactische commerciële doelen van Enreach 
Nederland te realiseren. Van Ommeren 
brengt een schat aan ervaring mee die 
hierop aansluit: hij werkt meer dan 25 jaar in 
B2B-markten, in zowel corporate als MKB 
telecom-omgevingen. Hij bekleedde diverse 
functies, van strategie en business planning 
en programmamanagement tot marketing 
en sales, bij T-Mobile Nederland en andere 
telecomspelers.

Hans Sabel (foto) is gestart bij Nuvias-UC 
als marketing manager Benelux & DACH. 
Hans heeft ruimte ervaring als marketeer op 
de scheidingslijn van techniek en commercie. 
Als ook in het ontwikkelen van distributie 

netwerken en het ondersteunen van partners 
in de markt. Afgelopen jaren heeft hij gewerkt 
als marketing director voor het deep-tech 
bedrijf Lusoco. Daarvoor heeft hij diverse 
marketing rollen gehad bij bedrijven in  
hard- en software voor bedrijfskritische- 
communicatie en persoonsbeveiliging. 

Mens-en-werk
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Redactie GFT

Klanten verwachten steeds meer diensten op maat. Tegelijkertijd 
vereisen complete aanbiedingen veel speciale kennis en een 
nauwe coördinatie van de verschillende disciplines binnen een 
onderneming. De beste manier om deze uitdagingen op kosten-
effectieve wijze aan te gaan is samenwerking. 

Je kunt schaalvoordeel én specialisatie bereiken wanneer - in nauwe 
samenwerking met andere gespecialiseerde bedrijven - operationele 
zaken die buiten de corebusiness van je bedrijf liggen, worden uitbesteed 
aan een onderneming waarin je samenwerkt met bedrijven die actief 
zijn in dezelfde sector. Gezamenlijke bedrijfsactiviteiten kunnen bijvoor-
beeld inkoop, boekhouding, secretariaat, reclame en marketing of zelfs 
hulpdiensten omvatten. 

De coöperatieve rechtsvorm is bijzonder geschikt voor langdurige 
en stabiele samenwerking. Veel mensen associëren een cooperatie 
met landbouw, banken of woningbouw. De wortels van deze samen-
werkingsvorm liggen echter in de ambachten. In het midden van de  
19e eeuw richtte Hermann Schulze-Delitzsch de eerste inkoop coöperaties 
voor timmerlieden en schoenmakers op in Duitsland. Tegenwoordig 
bundelen tal van ambachtelijke bedrijven, zoals schilders, dakdekkers en 
loodgieters, hun inkoop en andere taken in coöperaties. Het model wordt 
ook steeds meer gebruikt voor innovatieve projecten. Jonge coöperaties 
ontstaan bijvoorbeeld in de IT-, creatieve en gezondheidssector. 

Ook Nederland kent een grote coöperatieve geschiedenis, vooral in de 
agrarische sector. Er zijn veel zuivelcoöperaties opgericht, die deels nog 
steeds bestaan, zo is het grootste zuivelbedrijf Friesland Campina een 
coöperatie, door fusie ontstaan uit verschillende kleinere. De bloemen- en 
tuinbouwveilingen zijn vrijwel altijd nog coöperaties, zoals de Bloemen-
veiling FloraHolland, er waren verbruikscoöperaties zoals de Coop (als 
zodanig opgeheven), grote akkerbouworganisaties zoals de Avebe en 
financiële dienstverleners als de boerenleenbanken, waarvan de oudste 
Europese banken verenigd zijn in de ‘Urgenossen’, en onderlinge  
verzekeringsmaatschappijen, zoals Univé. 

Om de voordelen van het coöperatieve model beschikbaar te maken 
voor IT-bedrijven, opereren tegenwoordig meer dan 200 bedrijven in de 
dienstencoöperatie GFT, die naast goede inkoopvoorwaarden, diverse 
adviesdiensten alsmede verzekerings- en financiële diensten, de centrale 
facturering met del credere functie overneemt. 

Als centraal kantoor verwerkt GFT zo de betalingsstromen tussen 
GFT-leden en contractuele leveranciers, waardoor zij een hoge krediet-
waardigheid krijgen en tegelijkertijd de factureringslast voor onze aan - 
gesloten ondernemingen wordt verlicht. Bovendien biedt GFT niet alleen 
diensten aan voor de leden zelf, maar ook voor leveranciers, met name 
op het gebied van gegevensbeheer en financiering.
Meer weten? https://www.gft-eg.nl/nl/

De beste en gemakkelijkste manier om 
administratieve taken uit te besteden

Coöperatie helpt interne 
kosten te verlagen

Nieuwe raamovereenkomst met ADI, 
wereldwijd toonaangevende distributeur 
voorbeveiligingstechnologie

GFT heeft recent een raamovereenkomst gesloten met ADI Global 
Distribution voor zowel de Nederlandse, als ook de Duitse en 
Oostenrijkse markt. ADI, met hoofdkantoor in Breda, is groothandel 
in beveiligings-, AV- en laagspanningsproducten. Door samen te 
werken met meer dan 700 toonaangevende leveranciers biedt  
ADI de grootste productselectie in de beveiligingsindustrie. Met  
meer dan 350.000 producten die dagelijks beschikbaar zijn op  
195 magazijnlocaties in 17 landen en online via de ADI Digital Store, 
hebben klanten het hele jaar door toegang tot 
de nieuwste technologieën en oplossingen 
tegen de beste prijzen.

GFT
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Frank aan de Stegge, Hoofd EMEA Partner Marketing Zoom 

‘Zoom moderniseert 
de werkplek’
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Als TBM Frank aan de Stegge (Hoofd EMEA 
Partner Marketing Zoom) spreekt, is juist 
Zoomtopia, het jaarlijkse evenement van 
Zoom, achter de rug in San Jose California 
(8-9 november 2022). “Het event was heel 
succesvol. Vooral de waardering van onze 
klanten en channel partners was geweldig. 
Zij gaven aan dat ze het fantastisch vonden 
dat Zoom hen in staat heeft gesteld om te 
verbinden, met collega’s, familie, vrienden, 
businesspartners. En dat wij hen hebben 
geholpen de digitale transformatie te versnellen, 
die de afgelopen twee jaar gigantisch is 
geaccelereerd. We hebben talloze nieuwe 
aankondigingen gedaan. De dag heeft ons 
gemotiveerd om door te gaan met de missie 
om customer happiness te blijven leveren. Dat 
staat nog steeds centraal.”

Zoom Phone
Iedereen kent Zoom natuurlijk van de video 
meetings, maar Frank wil benadrukken dat het 
Zoom-platform veel meer inhoudt. “Zo hebben 
we ook Zoom Events in 2021 geïntroduceerd. 
Het virtuele gedeelte van Zoomtopia hebben 
we helemaal gerund op dit nieuwe door -
ontwikkelde event platform. Het verliep meer 

dan uitstekend en dit is een statement dat 
Zoom zich ontwikkelt naar een echt platform-
bedrijf. Ook de Zoom Phone oplossing hoort 
hierbij. We hebben al meer dan vier miljoen 
gebruikers wereldwijd. Dit hebben we allemaal 
bereikt in negen kwartalen en geen enkel 
ander bedrijf in de UCaaS markt heeft dit 
gerealiseerd in zo’n korte tijd. Dit laat zien dat 
naadloze inpassing in het platform en onze 
platformbenadering met de eenvoud en het 
gebruiksgemak aanslaat bij organisaties die 
productiviteit, betrouwbaarheid en veiligheid 
binnen een platform wensen. We kijken uit naar 
de komende tijd om ermee door te gaan.”
Zoom steekt haar ambitie niet onder stoelen of 
banken. Een van de ambities is om meer met 
technical alliance partners op te trekken. “Op 
die manier breiden we onze markt uit, maar als 
platform doen we niet alles zelf en hechten ook 
zeer aan samenwerking met onze technische 
alliance partners. We hebben onze technologie-
partners hard nodig en hopen er de komende 
jaren veel profijt van te hebben.” 

De productontwikkeling gaat razendsnel bij 
Zoom. Frank: “Vorig jaar hebben we meer  
dan vierhonderd (individuele) features geïntro-
duceerd. We blijven continu luisteren naar 
de klant om aan onze missie van ‘delivering 
customer happiness’ te voldoen. Deze cultuur 
bestaat al tien jaar bij Zoom. Ik werk nu ruim 
twee en half jaar bij Zoom. Je voelt in alles dat 
onze CEO nog steeds dezelfde missie en visie 
heeft dat het in onze cultuur is verweven. Dat 
proberen we met zijn allen elke dag weer te 
beleven. We willen ervoor zorgen dat de klant 
het maximale uit het platform haalt.”

Collaboration-platform
Op het gebied van collaboration maakt Zoom 
ook de nodige slagen. In dit verband valt al snel 
de naam van Microsoft Teams als compleet 
collaboration-platform. “Hoe we ten opzichte 
van Teams staan? Op verschillende gebieden 
zijn we conculega’s, maar op andere terreinen 
zijn we ook partner van elkaar. We hebben 
twee jaar geleden nog een award van Microsoft 
gekregen als best integrated app in Teams.  
De co-creatie bestaat nog steeds en dat wordt 
door de klanten aangedreven. Velen hebben 
de behoefte om Zoom samen te gebruiken met 
platforms als Microsoft, Webex of wat dan ook. 
Gebruikers vragen juist weer om Zoom  
omdat het eenvoudig te gebruiken en flexibel 

is, en gemakkelijk te integreren is in Teams. 
Ondertussen breiden we Zoom Apps uit, 
feitelijk een soort ‘app store’ voor applicaties 
die naadloos integreren met Zoom. Je kunt 
dan bijvoorbeeld binnen een Zoom meeting 
of Zoom Webinar een andere app opstarten, 
waardoor je eenvoudig kunt samenwerken 
binnen project management tools zoals  
Asana of online documenten kunt onder-
tekenen met Docusign.”

Zoom wil evolueren tot een platform voor 
unified communication, maar wel nog steeds 
met video first. “De klant zal bepalen waar 
de voorkeur naar uitgaat. Het gaat hierbij niet 
alleen om óf Zoom, óf Microsoft, óf Webex, 
maar het proces is heel divers. De behoeften 
van de klant staan voorop en we doen zo goed 
mogelijk ons best om die wereldwijd optimaal 
te bedienen. Ook in Nederland bouwen we 
ons portfolio zo goed mogelijk door met onze 
nieuwe oplossingen zoals Zoom Contact 
Center wat naar verwachting voorjaar 2023 in 
de Benelux beschikbaar zal komen. Onze net 
promoter score (NPS) is dik boven de 70. Dat is 
ruim boven het gemiddelde van de industrie.”

Kanaal groeit
Zoom is hard aan het werk om de marktpositie 
in Nederland verder uit te bouwen. “We zijn op 
diverse fronten actief. Ten eerste bieden we de 
online verkoopmogelijkheid voor zelfstandigen 
of kleine bedrijven tot 5 werknemers. Daarnaast 
hebben we een direct sales-team die vanuit het 
Benelux-hoofdkantoor in Amsterdam opereert. 
Uiteraard zetten we ook in op de channel, die 
bestaat uit de carrier en service providers, de 
standaard resell-partners en de Referral Partner 
Program en Master Agent Partnerships. We 
hebben voor meerdere scenario’s meerdere 
partner-opties naast de directe verkoop. We 
zijn heel divers en hard gegroeid in de Benelux. 
Maar we denken met al die uitbreidingen op 
ons portfolio nog beter voor de dag te kunnen 
komen in de toekomst.”

Zoom is aanvankelijk vooral hard gegroeid via 
de online verkoop, maar het kanaal neemt toe 
in belang. “De niet-online business staat in 
Europa nu op 30 procent van de totale omzet, 
wat vooral de laatste kwartalen is gerealiseerd. 
Software is bijvoorbeeld maar een onderdeel 
van unified collaboration. Hierbij gaat het ook 
om infrastructuur, netwerk, inrichting van 

Nog geen twee jaar geleden stond  
Zoom nog in de kinderschoenen in ons 
land. Sindsdien is het, mede door de 
pandemie, hard gegaan met het platform 
en dient zich de een na de andere nieuwe 
toe passing, integratie of overname aan. 
Zoom is zich nu aan het klaarstomen  
voor de toekomst van het hybride werken 
en wil uitgroeien tot een compleet 
collaboration & communication-platform. 
Hoewel een groot deel van de verkoop 
online en direct verloopt, neemt het 
aandeel van de channel sales flink toe 
in de Benelux. De focus staat dan ook 
op (nieuwe) partnerships. Frank aan de 
Stegge doet uit de doeken wat Zoom 
allemaal nog in zijn mars heeft. 
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meeting rooms en de hardware die daarvoor 
nodig is. Onze channel partners zijn hierbij 
cruciaal en hebben de mogelijkheid om het 
brede spectrum van software, hardware en 
implementatie diensten aan onze klanten aan 
te bieden. Met bijvoorbeeld de lancering van 
Zoom Phone hebben we een extra business 
opportunity gecreëerd voor onze partners.  
Daar zit een consistente groei in.”

De distributie van Zoom wordt in Nederland 
onder meer verzorgd door Nuvias UC, die 
zowel de reseller- als de Master Agent-kant 
doet. Het bedrijft traint het kanaal om 
Zoom-business aan te brengen en de juiste 
kennis in huis te hebben om klanten zo goed 
mogelijk te kunnen adviseren. We hebben 
uiteraard ook eigen Channel Sales Managers 
die de relaties met de partners verder te 
ont  wikkelen. Vanuit mijn marketing-achtergrond 
heb ik veel contact met de focus-partners op 
strategisch gebied over uitbreiding naar nieuwe 
branches of segmenten, zoals de healthcare- of 
overheidsmarkt. Per partner bekijken we waar 
de beste groeimogelijkheid ligt en waar we 
gaan samenwerken om die markt te bedienen.”

Tijdens Zoomtopia Partner Connect toonde 
Zoom de strategische intenties voor het kanaal. 
Het partnerprogramma wordt dan ook verder 
doorontwikkeld. Zo zijn er nieuwe incentives 
gelanceerd rondom de certificeringstatus 
van partners. “Als ze bijvoorbeeld gecertifi-
ceerd worden voor Zoom Phone staan daar 
bepaalde incentives tegenover. We schenken 
veel aandacht aan kennisoverdracht, zodat de 
partners nog beter beslagen ten ijs komen in 
gesprekken met de eindgebruiker.” Een ander 
nieuw programma dat is aangekondigd, heeft 
betrekking op customer succes management. 
“Wij zetten sterk in op customer succes 
management, maar dat willen we ook graag 
overdragen op onze partners. Hierdoor kunnen 
ze de oplossingen van Zoom zo goed mogelijk 
implementeren bij de eindgebruiker. Dit is een 
apart programma waar de partners zich kunnen 
certificeren op dat gebied. Onze partners 
moeten ook helpen die customer happiness te 
leveren.” 

Communicatie cruciaal
Terug naar kantoor is een hot topic voor veel 
organisaties. Hoe staat Zoom hier tegenover? 
“Het vertrouwen in onze medewerkers staat 
voorop in deze. Uit een onderzoek onder 

collega’s wereldwijd eerder dit jaar bleek dat 
slechts 1 procent full-time terug naar kantoor 
wil, ruim de helft kiest voor hybride werken en 
een kwart wil bij voorkeur thuiswerken. De rest 
werkte al op afstand. Het allerbelangrijkste is 
dat onze medewerkers  zich veilig voelen en 
het vertrouwen krijgen dat ze hun werk op elke 
plek goed kunnen doen. Het platform van Zoom 
heeft absoluut laten zien  dat mensen overal 
kunnen samenwerken met de juiste technologie. 
Dat staat het proces niet in de weg. De commu-
nicatie richting medewerkers is hierbij cruciaal.”
Nu men weer langzaamaan terugkeert naar 
kantoor verandert de vraag bij veel organisaties, 
merkt Aan de Stegge. “Allereerst werpt zich 
de volgende vraag op: hoe implementeer je 
dan een optimale flexibele werk strategie? De 

organisatorische problematiek is een punt, maar 
de cultuuromslag die hiervoor nodig is, is net zo 
belangrijk. Met technologie alleen red je het niet, 
ook de cultuur, communicatie, procedures en 
processen moeten worden aangepast. 

Een andere interessante ontwikkeling is de 
toepassing van onze technologie en ons 
platform in nieuwe bedrijfsprocessen. Een 
hypotheekverstrekker in Engeland houdt 
bijvoorbeeld al veel klantgesprekken via Zoom. 
Dat was tot een jaar geleden eigenlijk vrij 
ondenkbaar, want dat moest face-to-face. 
De doorwerking van de digitale transformatie 
in bedrijfsprocessen krijgt ook zijn beslag en 
wordt omarmd. Een ander voorbeeld is een 
Australisch retailbedrijf dat Zoom via onze 
SDK(software development kit) volledig heeft 
ingebed in haar digitale customer journey. 
Als een klant in de webshop zit, kan hij direct 
via een video gesprek in contact komen met 
een fysieke assistent als deze een vraag heeft 
of meer uitleg nodig heeft over een dienst of 

product. We verwachten dat de ontwikkeling 
van het vermengen van virtuele en fysieke 
omgevingen zich voort zal zetten.”

Hardware & Efficiëntie
Hybride meetings zullen binnenkort steeds 
meer gemeengoed worden. Volgens aan de 
Stegge kan Zoom deze uitstekend faciliteren. 
Hij haalt de nieuwe Zoom Rooms Smart Gallery 
aan. “Je zit bijvoorbeeld in een meeting room 
met drie collega’s en dus drie gezichten op een 
scherm, maar dat ziet er niet zo geweldig uit. 
Door het toepassen van Smart Gallery worden 
deze nu afzonderlijk van elkaar gestreamd en 
gelijkmatig van grootte getoond aan iemand 
die op afstand deelneemt. Zo is de weergave 
van de hybride meeting veel beter en voelen 
mensen zich comfortabeler in een dergelijke 
omgeving.”

Een geslaagde Zoom vergadering kan natuurlijk 
niet zonder hardware. Zoom werkt nauw 
samen met bekende partijen als Poly, Logitech, 
DTEN, Neat, Jabra en Yealink. Zij vormen een 
belangrijk onderdeel van de oplossing. “Bij een 
meeting is niet alleen Zoom software nodig, 
maar ook een digitaal whiteboard, interactief 
beeldscherm, conference speaker of andere 
video-of audio apparatuur in een vergader-
ruimte. De hardware-aanbieders zijn nodig  
om complete oplossingen te bieden. 

“Met Zoom Rooms hebben we de meeting 
room gedemocratiseerd door met standaard 
software en hardware te werken, waardoor we 
moderne meeting rooms bereikbaar hebben 
gemaakt voor de grote markt en dit veel 
betaalbaarder is geworden voor bedrijven van 
elke grootte, ook het midden-en kleinbedrijf. 
De hybride werkomgeving zal nog veel meer 
modernisering met zich meebrengen, zodat 
een naadloze integratie tussen software en 
hardware een cruciale rol blijft spelen”

Kosten-efficiënt
Ook het beheren van de Zoom-omgeving is 
een stuk eenvoudiger in vergelijking met andere 
aanbieders, waardoor er minder tijd en geld 
nodig is voor het inrichten en onderhouden van 
het Zoom platform. In de huidige economische 
situatie is het dan prettig voor zowel klanten 
als onze channel partners dat  Zoom een 
positieve rol kan spelen in het terugbrengen 
van operationele kosten en het verhogen van 
de productiviteit binnen de werkomgeving.

“Met Zoom Rooms 
hebben we de meeting
room gedemocratiseerd 
door met standaard
software en hardware 
te werken."
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Building bridges  
in a digital society

BTG: Branchevereniging BTG, Branchevereniging voor IT en Communicatietechnologie. 
BTG telt circa 180 leden uit de grootzakelijke markt. Dit zijn overheids organisaties, 

(commerciële) bedrijven, kennisorganisaties, leveranciers van ICT diensten en providers.

www.btg.org

BTG verbindt organisaties in hun 
gezamenlijke belangen  op het gebied van  
IT en Communicatietechnologie. 

BTG bundelt wensen, kennis en expertise  
van overheids-organisaties, (commerciële)  
bedrijven, kennis-organisaties, leveranciers van  
ICT diensten en providers. BTG-leden  
lossen gezamenlijk marktimperfecties op.

BTG bouwt bruggen in het digitale domein. 
Hiervoor organiseren we een structurele lobby 
tussen overheid, leveranciers en leden. Ook bieden 
we onze leden een netwerk voor ontmoeting en 
kennisdeling. 

BTG signaleert trends en vertaalt deze in 
strategie, duidingen activiteiten.

22070003_BTG_adv_DEF.indd   222070003_BTG_adv_DEF.indd   2 24-11-2022   12:4924-11-2022   12:49
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Zoom Meeting
Zoom Meetings brengt teams samen met 

face-to-face video-interacties, schermdeling, 
chat, ondertiteling en meer. De slimme en 

inclusieve videoconferentiefuncties geven je het 
vertrouwen dat je er op je best uitziet en klinkt 

en dat iedereen zich betrokken voelt.

Zoom Mail en Calendar
Breng al je belangrijke communicatie en 
planning samen op één plek. Of je nu  

Microsoft 365, Google of Zoom Mail and 
Calendar Service gebruikt, je hebt al je  

zakelijke communicatiemiddelen bij de hand.

Team Chat
Zoom Team Chat is de plek waar gesprekken 
en samenwerking plaatsvinden buiten virtuele 

vergaderingen en telefoongesprekken om. 
Stuur directe- of groepsberichten, houd teams 
op de hoogte en projecten in beweging met 

het delen van bestanden en videoberichten en 
maak plezier met collega's met emoji's en gifs.

Whiteboard
Zoom Whiteboard biedt een samenwerkings-
platform waar teams kunnen brainstormen, 
plannen en leren. De permanente, virtuele 

whiteboard-interface maakt het voor teams 
gemakkelijk om voor, tijdens en na vergade-
ringen overal ideeën op te doen met notities, 

tekentools, commentaar en meer.

Overview: dit  
kan allemaal  
met Zoom
Zoom voegt nog altijd in hoog tempo updates én nieuwe  
functionaliteiten toe aan haar UC-platform. Zoals recent tijdens 
het jaarlijkse Zoomtopia event, waar Zoom Mail en Zoom 
Calendar werden geïntroduceerd. Of Zoom Contact Center, 
dat vanaf nu ook beschikbaar is in Europa. We zetten op deze 
pagina’s alle huidige applicaties binnen Zoom op een rijtje.

Zoom Phone
Zoom Phone is een cloud-telefoonsysteem 
vol functionaliteiten voor bedrijven van elke 

omvang. Het is eenvoudig te implementeren en 
te gebruiken op een mobiel apparaat, desktop 
of bureautelefoon. Het combineert traditionele 
PBX-functies met intelligente oproeproutering, 

IVR's, gespreksopname, gedeelde lijnen en 
meer om een robuust VoIP-telefoonsysteem te 

bieden.

Zoom Events en webinars
Zoom Events is een virtueel evenementenplatform voor het hosten 
van evenementen met enkele sessies, Multi sessies en gelijktijdige 

sessie-evenementen. Zoom Events bouwt verder op de functionaliteit 
van Zoom Meetings en Webinars door het toevoegen van specifieke 
evenementenhubs, robuuste registratie- en ticketopties en netwerken 

van deelnemers aan al je eventypes (openbaar of privé, gratis of 
betaald). Publiceer je evenementen naar een privé of openbare  

directory om het participanten eenvoudig te maken deel te nemen.
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Zoom Rooms
De moderne werkruimten voor hybride teams, 

Zoom Rooms brengen HD-videosamenwerking 
in elke ruimte - op kantoor, in het klaslokaal of 

thuis - en stellen deelnemers op afstand in staat 
om in realtime samen te werken. Eenvoudig 
een vergadering starten, een ruimte boeken  
en inhoud delen: Zoom Rooms bieden de 

conferentieruimte-ervaring.

Zoom Marketplace
Dankzij de functionaliteit zijn tijdens 

Zoom-meetings applicaties van derden  
te gebruiken zonder van app te hoeven 
wisselen. Via Zoom Marketplace kunnen  

deze apps gedownload worden. 

Zoom Contact Center
Zoom Contact Center helpt bedrijven  
om hun klanten snel, accuraat en zeer 

gepersonaliseerd te helpen op het 
vertrouwde Zoom-platform.

Virtual Agent
Lever intelligente ondersteuning met onze 

AI-chatbot. 24/7 klaar om snelle, persoonlijke 
hulp te bieden en de productiviteit van je 

team te verhogen.

Zoom IQ for Sales
Zoom IQ simuleert verschillende verkoop-

situaties om verkopers een oefenomgeving 
te bieden om hun pitch aan te scherpen, 
feedback te krijgen en realtime inhoude-
lijke tips te ontvangen voor toekomstige 

gesprekken met prospects.

Workspace Reservation
Workspace Reservation is een innovatieve 

oplossing waarmee je teams flexibele 
werkplekken kunnen reserveren. Dit kan 
een open bureau zijn, een gepersonali-

seerd Zoom-apparaat of Zoom-telefoon. 
Deze eenvoudig te gebruiken en te beheren 
oplossing zal je werkplekken moderniseren.

Zoom Apps
Gebruik de apps die je veel gebruikt  

direct in Zoom. Zoom Apps combineert 
 je favoriete apps met de kracht van Zoom.

Digital Signage
Deel aankondigingen en informatie in  
de vorm van afbeeldingen, video's en  

URL's op elk scherm in je netwerk  
of kantoor.

Zoom API’s & SDK’s
De Meeting SDK biedt de mogelijkheid om 

de Zoom Meeting en Webinar ervaring in een 
derde app of website weer te geven. Met de 

Zoom API hebben ontwikkelaars toegang 
tot informatie van Zoom. Je kunt deze API 
gebruiken om privédiensten of openbare 

toepassingen op de Zoom App Marketplace  
te bouwen.

Overview: dit  
kan allemaal  
met Zoom
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Mobiele netwerken zijn erop ingericht om 
zo lang mogelijk verbinding te houden met 
mobiele apparaten. Dat zorgt er gelukkig 
voor dat onze mobiele toestellen bijna altijd 
blijven werken, door met het eigen netwerk 
verbonden te blijven. Er zijn echter een paar 
situaties waarbij dit niet ideaal is, namelijk bij 
verlies van dekking, bij roaming, bij versto-
ringen en bij gebruik van private netwerken.

Verlies van dekking
Geen enkel mobiel netwerk heeft volledige 
geografische dekking. Soms wordt het niet 
toegestaan om zendmasten te plaatsen, zoals 
in Natura2000 gebieden. Onlangs hebben 
we een prachtige wandeling gemaakt op de 
Posbank bij Rheden (vlakbij Arnhem). Mijn 
vrouw heeft een andere netwerkprovider 

dan ik, waarbij zij op een groot deel van de 
wandeling wel dekking had en ik niet. Omdat 
het gebied voor ons niet heel bekend was, 
is het gebruik van Google Maps wel handig. 
Zonder data lukt dat niet goed. Natuurlijk is dit 
mogelijk een uitzondering, want de mobiele 
netwerken in Nederland zijn verschrikkelijk 
goed. De zendmastlocaties zijn per operator 
vaak wel verschillend, zodat elk netwerk net 
een ander dekkingspatroon heeft. Soms wordt 
er nog teruggeschakeld naar 2G of 3G. Voor 
bereikbaarheid is dat fijn, maar mobiele data 
werkt dan bijna niet meer is mijn ervaring. 

Roaming
Grensgebieden zijn ook plekken waar mobiele 
toestellen niet goed werken. Dat is jammer, 
want vanaf 2G is het al mogelijk om met een 

werkende verbinding de grens over te gaan. 
Om naadloze roaming goed te laten werken 
is wel veel afstemming nodig tussen mobiele 
operators. En dat vergt veel mankracht en 
testen. Want bij elke wijziging in het radio-
netwerk (en die zijn er regelmatig), moet je 
weer opnieuw gaan testen. Het mobiele 
toestel wordt dus niet geholpen door het 
netwerk in het grensgebied. Het kan daarom 
voorkomen dat je lange tijd op een buiten-
lands netwerk zit, terwijl je in Nederland aan 
het werk bent. En bij een grensovergang is je 
mobiel meestal langere tijd aan het zoeken, 
zeker als je onderweg bent en steeds langs 
nieuwe zendmasten rijdt. Ik heb vaker mee  -
gemaakt dat ik 5 tot 10 minuten geen data -
verbinding had. 

Lyfo.NET – een mooie 
oplossing voor veel 
voorkomende problemen
Onlangs sloot Lyfo.NET een exclusieve deal met T-Mobile voor de Nederlandse 
distributie van hun oplossing. In de eerste TBM van 2022 heeft ook een  
interessant interview gestaan met Maurits van Zandbergen, CEO van Lyfo.NET.  
In dit artikel geeft Eildert van Dijken uitleg over de werking van Lyfo.NET én  
waarom het ook interessant is voor het Nederlandse partnerkanaal.
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Lyfo

Verstoringen
Publieke mobiele netwerken zijn zeer complex. 
Enorm veel verschillende systemen spelen 
een rol in de dienstverlening van een operator. 
In de huidige moderne netwerken wordt 
veel gekeken naar redundantie. Operators 
zijn continue bezig met uitbreiding van 
capaciteit en het toevoegen nieuwe functies. 
Men probeert dat (vooral ’s nachts) zo veilig 
mogelijk uit te voeren. Vooral hulpverleners 
en veiligheidspersoneel merken soms dat er 
in een bepaald gebied even geen netwerk 
beschikbaar is. Dan worden er aanpassingen 
gedaan aan glasvezel, software of configuratie 
van de netwerken. Naast deze geplande 
werkzaamheden, zijn er helaas ook storingen. 
Door externe beïnvloeding, door hardware of 
software problemen is de dienstverlening niet 
altijd beschikbaar. Soms is de onderbreking 
kort, maar het kan ook enkele uren duren.

Private Netwerken
Een behoorlijk aantal organisaties, bijvoorbeeld 
in de zorg, maakt ondertussen ook gebruik 
van private netwerken. Als dit puur als DECT 
vervanger wordt gebruikt met toestellen die 
op locatie blijven, is er geen probleem. Maar 

steeds vaker wil men ook met hetzelfde toestel 
buiten het eigen terrein bereikbaar blijven. Nu 
zijn er veel toestellen met duo sim mogelijk-
heden, maar meestal moeten gebruikers echt 
snappen wat ze doen om naadloos binnen en 
buiten het netwerk verbonden te zijn.

Hoe werkt het?
Lyfo.NET heeft 2 stukken software ontwikkeld 
om de omschakeling te kunnen laten plaats-
vinden: een stukje software op de sim (een 
sim applet) en een app voor de gebruiker. 
Alleen door beide te combineren, is er 
voldoende controle over het mobiele toestel 
om de snelle omschakeling te laten plaats-
vinden. Want op de achtergrond wordt er 
continu informatie verzameld over de andere 
beschikbare netwerken, iets wat een toestel 
normaal niet doet.

De omschakeling gebeurt op basis van een 
Network Quality Indicator (NQI), iets wat 
door Lyfo.NET is ontwikkeld. Daarbij wordt 
gekeken naar radio dekking, maar ook naar 
IP datasnelheid. Er zijn nog meer parameters, 
maar vanwege de patenten wil Lyfo.NET daar 
niet verder op ingaan. Sommige netwerken 
hebben wel een goede dekking, maar door 
storing of overbelasting is er bijvoorbeeld niet 
voldoende datasnelheid beschikbaar. Lyfo.
NET schakelt bijvoorbeeld over zodra de 
datasnelheid 5 Mbit/s of lager is.

TwinSIM oplossing
Wat Lyfo.NET dit jaar heeft gelanceerd is een 
slimme oplossing die zeer snel kan schakelen 
tussen netwerken, zonder dat gebruikers last 
hebben van onderbrekingen. De primaire sim 

is van T-Mobile, de tweede sim is van Lyfo.
NET. Bij Lyfo.NET is het voor beheerders 
mogelijk om te kiezen hoe de omschakeling 
moet plaatsvinden voor alle gebruikers in de 
organisatie. Bij problemen met dekking, in 
het grensgebied of bij verstoringen (zie kader 
`Demo Effect’), zorgt Lyfo.NET ervoor dat 
gebruikers verbinding blijven houden. 

In de afbeelding hierboven wordt dit grafisch 
weer  gegeven. Zonder Lyfo.NET zal een 
gebruiker bij punt (3a) geen verbinding meer 
hebben. Vlak daarna is er weer dekking 
van het netwerk, zodat bij punt (4a) er weer 
verbinding is. Met Lyfo.NET wordt op basis 
van de NQI kort na punt (2b) al overge-

Demo Effect
Terwijl de engineers van Lyfo.NET 
bezig waren om een demo te geven, 
mislukte de switchover naar een van de 
drie publieke netwerken. De applicatie 
wilde gewoon niet schakelen. De eerste 
gedachte was natuurlijk dat we te maken 
hadden met het Demo Effect – als je 
iets wil demonstreren, dan gaat het 
net kapot. Maar dat was hier niet het 
geval. De dag erna ontdekten we dat 
het betreffende netwerk die middag 
inderdaad een landelijke storing had.  
De applicatie wilde gewoon niet 
schakelen omdat dit netwerk niet een 
goede verbinding opleverde. Het radio-
signaal was wel aanwezig, maar er was 
een storing bij een datacenter waardoor 
er geen IP verkeer mogelijk was. Het 
werkt dus echt! 

Het bedrijf Lyfo is opgericht door Maurits 
Zandbergen die we nog kennen van zijn 
vorige bedrijf RadioAccess, toentertijd 
actief in Indoor DAS netwerken en 
Private GSM en LTE oplossingen. Daar 
liepen ze ook tegen de uitdagingen aan 
van de beschikbaarheid van het mobiele 
netwerk en het kunnen roamen tussen 
het publieke netwerk en het private 
netwerk. Middels Lyfo.NET is ook dit nu 
opgelost!



22   TBM • DECEMBER 2022

schakeld naar het alternatieve netwerk, zodat 
de dataverbinding in stand blijft. Vervolgens 
wordt bij punt 4b weer teruggeschakeld, 
zodra de dekking en datasnelheid goed 
genoeg zijn. Tijdens testen hebben veel 
gebruikers niet eens gemerkt dat ze zijn 
overgeschakeld, ondanks dat ze tijdens 
hun werkdag wel 10x van netwerk waren 
veranderd. Het naadloos omschakelen is ook 
perfect voor organisaties die het maximale 
uit hun privaat netwerk willen halen, zonder 
gebruikers met techniek te vermoeien.

In de praktijk
Lyfo wordt inmiddels al door een aantal 
klanten in binnen- en buitenland ingezet.  
Met name binnen organisaties waar missie-
kritische communicatie key is. Zo is Lyfo.NET 
recent ook uitgerold bij een grote zorginstelling 
in het noorden van het land. Zij ervaarden 
continue dekkingsproblemen, ondanks dat 
ze medewerkers hadden uitgerust met de 
beste SIM voor hun specifieke werkgebied, 
dus een mix van T-Mobile, KPN en Vodafone 
SIMkaarten. Echter er bleven alarmoproepen 
in de mist gaan, met de gevolgen van een 
dergelijke escalatie. Sinds ze Lyfo.NET 

gebruiken op hun mobiele toestellen is er  
geen enkele alarmoproep meer fout gegaan. 
Lyfo.NET is dan ook een geweldige 
toevoeging voor alle Telecom partijen die zich 
bezig houden met (zorg) alarmering via de 
publieke netwerken. 

Conclusie
Nederland heeft wereldwijd gezien de beste 
mobiele netwerken ter wereld. Misschien 
hebben we daardoor ook extra kritische 
gebruikers. Lyfo.NET heeft op heel slimme 
wijze een aantal problemen van mobiele 
verbindingen opgelost. Dankzij hun overeen-
komst met T-Mobile (die absoluut niet over 
één nacht ijs gaat), is er ook voor grotere 
organisaties een stuk zekerheid bij de keuze 
voor deze oplossing. Er zijn al organisaties 
in de zorg en bij veiligheidsdiensten die 
deze oplossing als standaard voor hun 
medewerkers uitrollen. Ik denk daarom dat  
we Lyfo.NET nog op veel plekken gaan  
tegenkomen!

Voor meer informatie: www.lyfo.com

Test TwinSIM
Tijdens een test van de TwinSIM 
oplossing met professionele gebruikers 
in landelijk gebied en vlakbij de grens 
was de feedback uitermate positief. 
Dankzij de tweede Lyfo SIM, bleven de 
gebruikers continue verbonden tijdens 
hun werkzaamheden. In een extreem 
geval had de gebruiker bijna 50% van 
zijn data via de tweede SIM verstuurd. 
Gemiddeld werd ongeveer 13% van 
het dataverkeer door de Lyfo SIM 
afgehandeld. Dus in meer dan  
1 op 8 situaties was de Lyfo SIM handig 
om erbij te hebben. De impact op 
gebruikerstevredenheid was gigantisch! 
In plaats van regelmatige klachten of 
onhandige situaties tijdens werkzaam-
heden, konden gebruikers hun werk 
normaal uitvoeren. Ze hoefden zich 
geen zorgen meer te maken of ze wel 
verbinding konden krijgen. Na de test 
wilden gebruikers de SIM ook niet meer 
teruggeven!

Lyfo 

Sinds ze Lyfo.NET gebruiken op hun 
mobiele toestellen is er geen enkele 
alarmoproep meer fout gegaan
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Social media

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

Met TBM altijd op de 
hoogte van de laatste 
ontwikkelingen!

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

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

Online magazines:
issuu.com/magentapublishing

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

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

TBM Groepen: 
Dutch Telecom Channel 
en Dutch ICT Channel

JAARGANG 18

NUMMER 4

OKTOBER 2022

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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2015 was tot nu toe het meest cruciale jaar 
voor BusinessCom. Tot dat moment was de 
onderneming uit Veghel actief als exclusieve 
distributeur voor het toenmalige Mitel. Dat 
verandert eind 2014, als BusinessCom het 
failliet gegane Televersal overneemt en daarbij 
ook het hele merken portfolio van de multi-
vendor distri uit Oisterwijk. “We wilden in die tijd 
al af van de afhankelijk  heid van één aanbieder. 
Erisccon verkocht in de jaren ervoor zijn 
PBX-activiteiten aan Aastra, die na twee jaar 
onderdeel werd van Mitel. Het faillissement van 
Televersal bood een grote kans. Zo kregen we 
er direct zo’n 20 leveranciers bij, medewerkers 
met inhoudelijke kennis en een voor de markt 
unieke webshop, die ook white label ingericht 
kon worden.”

Multi-vendor
Makkelijk was het niet om de bedrijven samen 

te voegen, leerzaam wel, stelt Pieter. “We 
hebben in 2015 erg hard gewerkt en heel veel 
geleerd. In dat jaar is de basis gelegd van waar 
we nu staan.” En dat is: een toonaangevende 
one-stop-shop value added telecom-, cloud- 
en ICT-distributeur met bijna 40 merken in het 
portfolio én op stock. “We hadden gelukkig 
de tijd om het op te bouwen. Vanaf dan zie 
je ook een voortdurend stijgende lijn, die nog 
steeds aanhoudt. Met name door onze eigen 
cloudpropositie.” 

In januari 2020 zette BusinessCom weer 
een volgende stap, dit keer richting IT, met 
de overname van Futura ICT, voorheen 
Nextel Nederland. Hiermee kwamen ook 
data en security merken als ALE, Extreme 
Networks, Barracuda en LANCOM in het 
portfolio van BusinessCom. Ook nu, net zoals 
bij de overname van Televersal, zit de echte 

meerwaarde in de ervaren medewerkers die 
mee zijn overgekomen. “Voor mij was dat een 
totaal nieuwe wereld. We kwamen nu via een 
andere partij bij dezelfde klanten. Daarnaast 
heeft het ons door het aanbod in data en 
security, veel nieuwe klanten gebracht.”

Helder verhaal rond cloud
De eigen cloudpropositie rond My-Connect 
leidt ten onrechte weleens tot verwarring, stelt 
Pieter. “Al voor de overname van Televersal was 
BusinessCom een eigen trunking platform aan 
het ontwikkelen samen met Telepo, wat indertijd 
onderdeel was van Mitel. In 2016 leidde dat tot 
het My-Connect communicatieplatform, met 
het Telepo platform als telecom cloud motor. 
De langdurige en sterke band met Mitel en 
haar voorgangers heeft sterk bijgedragen aan 
de kwaliteit van dit platform, wat als wholesale 
model in de markt wordt gezet. En dit wordt 

20 jaar BusinessCom

“We hebben nog 
nooit een normaal 
jaar gehad”

Van single vendor naar multi-vendor met een scala aan hardware, software én cloudoplossingen 
in meerdere smaken. Samen met directeur Pieter van Eldonk blikken we terug op 20 jaar 
BusinessCom. Een geschiedenis die gelijke trend houdt met de ontwikkelingen in de markt, zo blijkt. 
En uiteraard kijken we met hem vooruit naar de komende jaren. Want rustig zal het voorlopig niet 
worden in Veghel, waar de nodige groeiambities liggen in binnen- én buitenland.
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20 jaar BusinessCom

voortgezet na de overname van Telepo door 
Dstny.”
In die tijd bood Telepo de beste propositie 
voor de cloud en zo is dat gegroeid. Inmiddels 
is het toenmalige My-Connect omgedoopt 
tot My-Connect Telepo en is de naam 
My-Connect een paraplu geworden voor alle 
cloud oplossingen die BusinessCom aanbiedt. 
Naast My-Connect Telepo biedt BusinessCom 
ook cloudoplossingen van Univerge Blue, 
ClearVox Nexxt, ALE Cirrus, ALE Rainbow en 
Barracuda. “Je kunt met ons alle kanten op; in 
de cloud, hybride of in een van de vier eigen 
datacenters. En vergis je niet, er is nog steeds 
veel vraag naar on-prem, ook in Nederland.” 
Cloud heeft daarmee een belangrijke plek 
ingenomen. Sinds kort is dan ook een nieuwe 
portal beschikbaar, waar de reseller hardware 
en software kan bestellen en ook de installatie 
en aanpassing van licenties kan regelen.

Het unieke in de gehele My-Connect propositie 
is dat het volledig in een white label propositie 
wordt gegoten. De reseller factureert te allen 
tijde de eindklant. De reseller is en blijft eigenaar 
van de eindklant, welke My-Connect propositie 
ze ook gebruiken. BusinessCom factureert 
nooit aan eindklanten en zal dat ook nooit 
doen. 

Stabiel dankzij breed assortiment
Vlak na de overname van Futura wordt de 
wereld overvallen door de corona-pandemie. 
Ook in de periode daarna gaat de business bij 
BusinessCom door. “Wij zijn natuurlijk divers 
en een teruggang op de ene plek leidt weer 
tot groei elders. Zo zagen we de verkoop van 
PBX-systemen afnemen, maar verkochten 
we veel meer randapparatuur zoals headsets 
en licenties voor cloudoplossingen en ook het 
belvolume nam toe. 

Tijd voor verbouwing
BusinessCom heeft de diverse lockdowns 

nuttig gebruikt om alle kantoorruimtes te 
vernieuwen en het hele magazijn te verbouwen 
en met 50 procent uit te breiden. Van hieruit 
vindt de logistiek plaats, indien gewenst als 
white-label drop shipment. En voor 22.00 uur 
besteld, betekent dezelfde dag verzonden en 
de volgende dag in huis. Een mogelijkheid die 
er al sinds 2017 is en die volgens Pieter “ons 
heel veel heeft gebracht.”

Toen het corona-vuur begon uit te doven, 
kwamen er allerlei andere leveringsproblemen 
uit de kast. “We hebben zeker last gehad van 
de chiptekorten. Maar omdat we groot hebben 
ingekocht, konden we meestal leveren. Was 
het niet het ene merk dan konden we vaak als 
alternatief een ander merk aanbieden, wij gaan 
uit van de stelling; één is géén." 

Groter stuk van de pizza
Inmiddels blijkt de combinatie van hardware en 
software een schot in de roos. “De pizza wordt 
kleiner, maar wij pakken een steeds groter stuk. 
Dat doen we samen met onze vendoren en 
ruim 1.400 resellers. Hardware blijft belangrijk, 
maar we zien dat we vaak worden uitgenodigd 
bij de klant vanwege één van onze cloud 
proposities, een firewall of wifi-as-a-service of 
een telecom cloud propositie. Als je dan binnen 
bent, kun je ook meer hardware verkopen.”
De uitdaging zit hem vooral bij de bestaande 
klanten, stelt Pieter. “Daar zitten er nog steeds 
veel bij die niet weten wat wij allemaal hebben. 
Daarom rijden we nu het hele land door om 
langs te gaan bij onze klanten met Veghelse 

krollen, en hebben we onlangs met veel succes 
een grootschalig Partner Event georganiseerd 
waar 350 partners op af zijn gekomen. 

Buitenland
Inmiddels heeft BusinessCom ook zijn vleugels 
uitgeslagen naar het buitenland. Pieter: “In 
2021 zijn we door Atos/Unify gevraagd als 
tweede distributeur voor tien landen in de 
Baltics en de Nordics. We zijn gestart met het 
Unify portfolio. Dat loopt goed. Ze waren daar 
gewend aan drie weken levertijd, dat hebben 
wij al teruggebracht naar drie dagen. En dat 
willen we nog sneller gaan doen. Dat maakt 
ons ook interessanter voor onze vendoren. 
Inmiddels zijn er ook meer merken die we 
daar uitleveren, waaronder ALE, LANCOM, 
Spectralink, Gigaset en TP-Link. Ik denk dat we 
over een jaar daar een verkoopkantoor openen, 
mogelijk gevolgd door een magazijn. Mogelijk is 
een lokale overname een goede optie om daar 
verder te groeien.”

Groeien met zelfde aantal mensen
En als ik vraag hoe Pieter de toekomst ziet, 
moet hij toch even nadenken: “Ik heb altijd heel 
goed ingeschat hoeveel we gingen groeien. 
Maar nu is er zoveel aan de hand; grondstof-
tekorten, energie- en brandstofprijzen, de 
dollarkoers. Je ziet dat aanbestedingen en 
beslissingen worden uitgesteld. We merken het 
nu nog niet, maar het heeft natuurlijk invloed 
op de business. We hebben zeven jaar van 
ongekende groei achter de rug. We hebben 
nog nooit een normaal jaar gehad en het moet 
ook nooit een normaal jaar worden wat mij 
betreft. Maar op de langere termijn is de ambitie 
om 50 procent te groeien met hetzelfde aantal 
mensen. Die groei zal deels autonoom zijn, 
deels door overnames. Maar met ons huidig 
portfolio moeten we zeker 20 procent kunnen 
groeien als onze partners alles bij ons kopen, 
waarvan ze nog niet weten dat wij het ook in 
huis hebben. Dáár ligt onze uitdaging.”

“Ik ben trots op het 
team en op wat wij 
de afgelopen 20 jaar 
samen hebben bereikt”

Pieter van Eldonk
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Namens het hele team 
van TBM bedankt voor al 
die jaren van prettige én 
gezellige samenwerking 

en van harte gefeliciteerd 
met deze mijlpaal van

20 jaar!

Fasttel feliciteert het 
Businesscom team met  

dit mooie jubileum.
En bedankt iedereen 

voor de fijne en gezellige 
samenwerking.

A smile a day keeps  
the doctor away.

Van harte 
gefeliciteerd 

met deze mijlpaal!

Ook namens X2com willen wij 
jullie natuurlijk feliciteren met 

jullie 20-jarige bestaan: van harte 
gefeliciteerd! Of, zoals ze hier 

in Brabant zeggen: di wordt un 
verrekkes goei fiske! 

 
Namens het X2com team, 

Tom Mulder 

20 JAAR
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Zoals we op jullie 
event afgelopen september 

al aangaven. Mitel is nog 
steeds verliefd op jullie! 

Al jaren werken we samen 
en zullen nog jaren samen 

blijven werken. Gefeliciteerd 
met jullie 20-jarig 

jubileum.

Zowel Pridis als 
Businesscom al 20 jaar 

sterk in de IT- en Telecom-
sector. Zoals gezegd, het zijn 
degenen die het best inspelen 

op de veranderingen,  
die overleven.  
Gefeliciteerd!

Het Gigaset team feliciteert 
BusinessCom met haar 
20-jarig bestaan en we 

verheugen ons op de volgende 
20 jaren van de succesvolle en 

prettige samenwerking!

Van harte gefeliciteerd met jullie  
20-jarig jubileum. We zijn als Jabra 

vereerd dat we er al geruime tijd 
getuige van mogen zijn en we 

kijken met veel positiviteit uit naar 
onze samenwerking in de komende 

jaren.

Team Jabra Benelux 

BusinessCom



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.
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Samen sta  
je sterker.
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Hoe kijk je terug naar 2022 en waarom?
Als een jaar waarin we met een enorm grote 
groep enthousiaste collega’s verder zijn 
gegroeid in onze ambitie om dé ICT dienst-
verlener te worden van MKB-Nederland.

Wat waren zakelijk gezien voor jou en je
organisatie de meest opvallende 
momen ten/gebeurtenissen afgelopen jaar?
Onze organisatie is constant in beweging. 
Ook in 2022 zijn er grote stappen gezet. Voor 
iedereen met ambitie en een aanpakmentaliteit 
is er een mooie plek om zich door te ontwik-
kelen. De teamspirit is hartverwarmend. En 
daar gaat het toch om, want niemand kan dit 
alleen. We werken in de IT, maar zijn vooral 
een mensenbedrijf. Elke dag proberen we het 
een procentje beter te doen voor onze klanten. 
Meer technisch hebben we onze expertise 
op het gebied van Microsoft Azure mogen 
uitbreiden door met de specialist op dit gebied, 
Solipsis, samen te gaan werken. Zelfs voor de 
meest specifieke vragen op dit vlak hebben we 
nu de kennis in huis om te helpen. Daar ben ik 

erg trots op. Het is geweldig om de collega’s 
van Solipsis erbij te hebben.
 
En privé?
 Afgelopen zomer met mijn gezin van een 
vakantie in het buitenland genoten. Dat was 
na corona niet meer gebeurd en wat hebben 
we genoten! Rust en volledige aandacht voor 
elkaar. Soms is het goed even stil te staan. 
Even niks, even de batterij opladen.

Wat is je verwachting en visie voor 2023, 
dan zowel voor de hele markt als voor jullie 
organisatie?
Ik verwacht dat binnen de gehele ICT markt 
de transitie naar de Public Cloud een verdere 
vlucht neemt. Wij hebben de juiste kennis in 
huis om onze klanten in deze veranderingen te 
begeleiden. 
 
Van welke ontwikkeling verwacht je 
in 2023 het meest qua succes/groei/
aandacht?
Ik verwacht dat er in toenemende mate 

aandacht gaat zijn voor de beveiliging van 
digitale omgevingen. We hebben afgelopen jaar 
in 2022 onze dienstverlening hierop uitgebreid 
door klanten naast de technische beveiliging 
ook te helpen met de bewustwording rondom 
cybersecurity. De mens is vaak de zwakste 
schakel in cybersecurity. Als je het vergelijkt 
met een huis: je kunt de beste sloten kopen 
maar als je de deur niet op slot doet heb je 
er niet zoveel aan. We adviseren klanten niet 
te wachten tot de ellende er is, maar dit voor 
te zijn, proactief aan de slag te gaan met dit 
thema.

Heb je goede voornemens voor volgend 
jaar? En anders mag je ons wel wat tips 
meegeven.
Wees een beetje aardig voor elkaar. Wordt niet 
meteen boos als iets niet meteen gaat zoals het 
zou moeten. Geef elkaar een compliment als 
iets goed gaat. Neem de tijd om naar elkaar te 
luisteren. Dan wordt de wereld een klein beetje 
mooier. En ook de ICT werkt dan beter!

Coert Coomans (Techone)

“Toenemende aandacht 
voor cybersecurity”

Eildert van Dijken (Strict)

“Ons thuisnetwerk heeft nu al 
meer dan 30 verbonden nodes!”

Coert Coomans speelde zich als CEO van Techone ook in 2022 in de 
picture met een serie overnames in de Managed Service Provider markt.

Als principal consultant en mobile expert bij Strict en als redactioneel medewerker van  
TBM volgde Eildert van Dijken afgelopen jaar de ontwikkelingen in de markt op de voet. 

Hoe kijk je terug naar 2022 en waarom?
2022 vond ik een zeer dynamisch jaar! Begin 
dit jaar liepen we nog met mondkapjes, nu 
hebben we weer volledige vrijheid. Tegelijkertijd 
staat die vrijheid volop ter discussie in Europa 
en heeft de oorlog in Europa enorme impact op 
onze economie, maar ook op diverse projecten. 

Een leverancier had de supportafdeling van 
een product in St Petersburg. Dat is op stel en 
sprong verhuisd naar onder andere Hongarije, 
maar veel van de kennis en ervaring is niet 
meegekomen.

Wat waren zakelijk gezien voor jou en 

je organisatie de meest opvallende 
momenten/gebeurtenissen afgelopen jaar.
Wat ik zeer opvallend vond, is dat ik in de 
zomer leerde dat levertijd van grote ICT leveran-
ciers en van audiovisuele middelen zomaar 
52 weken of meer werd. Ik hoorde verhalen 
van mensen die een nieuw kantoor wilden 
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Hoe kijk je terug naar 2022 en waarom?
Een uitdagend jaar waarin (ook zakelijk) 
de periode van corona werd afgesloten en 
ik weer nieuwe projecten mocht starten. 
Een jaar waarin de stijgende prijzen, tekort 
aan personeel en tekort aan hardware ook 
hun impact hadden op aanbestedingen en 
doorlooptijden.
 
Wat waren zakelijk gezien voor jou en 
je organisatie de meest opvallende 
momenten/gebeurtenissen afgelopen jaar?

Een gebeurtenis 
met veel impact 
was het overlijden 
van een project-
collega bij GGD 
GHOR, in de 
kracht van zijn 
leven, bewust 
‘in het harnas’ 
gestorven, een 
leeftijdgenoot. 

We zijn met ons alleen keihard bezig in deze 
geweldige branche om de business te onder-
steunen met fantastische ICT-oplossingen, 
maar we blijven stervelingen met slechts een 
beperkte houdbaarheid. 
 
En privé?
Een geweldige vakantie gehad in Noorwegen, 
maar daar heeft u al over kunnen lezen in mijn 
column. 
 
Wat is je verwachting en visie voor 2023, 
dan zowel voor de hele markt als voor jullie 
organisatie?
Tekorten aan hardware en personeel zullen 
nog wel even blijven. De prijsstijgingen zullen 
tot ingrijpende keuzes leiden. Verlengen van 
contracten en gebruikstermijnen en dienten-
gevolge zoeken naar creatieve oplossingen 
voor businessvraagstukken zullen staan boven 
vervangingstrajecten. De vraag naar specifieke 
telecomkennis zal toenemen om de zoektocht 
naar creatieve oplossingen succesvol te maken.
 

Van welke ontwikkeling verwacht je in 2023 
het meest qua succes/groei/aandacht?
De inzet van Teams bij organisaties die 
Microsoft al hebben omarmd zal toenemen. 
Vraag of een cloudoplossing een goede keuzes 
is in relatie tot de kosten zal aandacht vragen, 
zeker met de huidige inflatiecijfers. Ook zal er 
meer aandacht komen voor inpandige dekking, 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid, nu 
mobiel-tenzij de norm lijkt te worden en we 
ook gebouwen verder gaan verduurzamen en 
verder gaan isoleren.
 
Heb je goede voornemens voor volgend 
jaar? En anders mag je ons wel wat tips 
meegeven.
Ik heb eigenlijk nooit goede voornemens. 
En misschien is dat wel de tip: als je iets wilt 
veranderen of verbeteren in een project, in jezelf 
of voor je omgeving: maak er geen voornemen 
van, maar start direct. En vooral meebewegen 
met de markt, de samenleving, de wereld. 
Want wie stilstaat blijft achter.

betrekken en er bijna geen switches of videoconferentie systemen 
leverbaar waren. Dat maakt de roll-out van veel projecten een stuk 
uitdagender!

En privé?
We zijn dit jaar verhuisd naar een geweldige locatie met achter vrij 
uitzicht. Aan het huis is voldoende te knutselen, op dit moment ben ik 
bezig met de netwerkbekabeling (Cat 6 of toch maar Cat 7?) en een 
WiFi6 netwerk met meerdere AP’s. Erg leuk om op kleine schaal met 
een mesh-netwerk bezig te zijn. Ons thuisnetwerk heeft nu al meer dan 
30 verbonden nodes!

Wat is je verwachting en visie voor 2023, dan zowel voor de hele 
markt als voor jullie organisatie?
Digitale transformatie blijft een belangrijke thema. Op steeds meer 
plekken zien we dat mobiele data en 5G een rol gaat spelen. Privé zijn 
we gewend heel veel data en inzicht te krijgen via onze smartphone en 
dat verwachten we ook steeds meer in de zakelijke sfeer. We weten dat 

het kan, nu alleen nog regelen. Projecten uitvoeren en aan security eisen 
voldoen (vooral de documentatie op orde krijgen) zie ik als uitdagingen, 
maar waar een wil is, is een weg!

Heb je goede voornemens 
voor volgend jaar? En anders 
mag je ons wel wat tips 
meegeven.
Ik hoop dat we kunnen blijven 
genieten van de mooie en soms 
eenvoudige dingen van het leven. 
Meestal ervaar ik dat vooral 
buiten, tijdens een wandeling, 
fietstocht of dagje uit. Natuurlijk is 
hard werken noodzakelijk, maar 
gun jezelf regelmatig de tijd om 
even iets anders te doen. Mijn 
leven wordt daar rijker door!

Marcel Ederveen (MEcom Consulting)

“Prijsstijgingen zullen tot 
ingrijpende keuzes leiden”
Ook het afgelopen jaar was onze columnist en consultant bij MEcom Consulting, Marcel Ederveen, 
weer goed voor enkele pittige columns, waarmee hij de markt en de mensen daarin de maat nam.
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Hoe kijk je terug naar 2022 en waarom?
De rol van IT is het afgelopen jaar flink 
veranderd en aangepast aan nieuwe mogelijk-
heden, zoals het hybride werken. Een 
toenemend aantal vergaderzalen werd geschikt 
gemaakt voor hybride vergaderen. Waarbij 
deelnemers in zowel de zaal, als op afstand 
elkaar goed horen, zien en samenwerken. Een 
toepassing waar traditionele vergaderzalen 
niet voor ontworpen zijn. Door Teams naar de 
vergaderzaal te brengen met Teams Rooms 
device wordt deze nieuwe manier van verga-
deren mogelijk gemaakt.
 
Wat waren zakelijk gezien voor jou en 
je organisatie de meest opvallende 
momenten/gebeurtenissen afgelopen jaar.
De vele beveiligingsindicenten die het nieuws 
hebben gehaald in 2022 waren opvallend. 
De toegenomen flexibiliteit – bijvoorbeeld op 
het gebied van locatie-onafhankelijk werken 
– vraagt uiteraard extra maatregelen op het 
gebied van beveiliging. Wij zien duidelijke 
signalen van een toename aan cybercrimi-
naliteit. Desondanks blijven veel organisaties 
achter met het nemen van basis beveiligings-
maatregelen en lopen hierdoor onnodig risico. 
Dit terwijl ze met Microsoft 365 maatregelen 
voor beveiliging al in huis hebben. Denk aan 
het verifiëren van alle gebruikersidentiteiten met 
multifactor-authenticate, het geven van toegang 
met minimale machtigingen voor beheerders 
of zeker stellen dat apparaten die toegang 
hebben tot bedrijfsinformatie altijd up-to-date 
zijn. Ook kan informatie in documenten zelf 
beschermd worden door ‘sensitivity labels’, 
die tegenwoordig automatisch toegepast 
worden. Weet je niet zeker of er voldoende 
beveiligingsmaatregelen zijn genomen of ben 

je benieuwd welke extra mogelijkheden er zijn? 
De Microsoft Secure Score in het admin center 
geeft antwoord op deze vraag.

Wat is je verwachting en visie voor 2023, 
dan zowel voor de hele markt als voor jullie 
organisatie?
Hybride werken stelt nieuwe eisen aan de 
gebruikte technologie. In de praktijk bestaat 
het risico dat er een complexe situatie ontstaat, 
waarin organisaties afhankelijk zijn van een 
veelvoud aan verschillende, losstaande 
oplossingen. Dergelijke oplossingen integreren 
beperkt met elkaar. Hierdoor moeten 
gebruikers, om hun werk te kunnen doen, 
veelvuldig wisselen van context (applicatie of 
device) en op zoek naar informatie. Wat tot 
productiviteitverlies leidt. Tegelijkertijd zorgen de 
huidige economische omstandigheden ervoor 
dat organisaties hun kosten en complexiteit 
verder moeten terugbrengen.

Organisaties gaan in 2023 kritisch kijken of ze 
gebruik maken van overlappende IT of kunnen 
standaardiseren op één oplossing. Hiermee 
worden onnodige licentiekosten voorkomen, 
maar wordt ook de druk op de IT-organisatie 
verminderd. Het ondersteunen, beheren en 
opbouwen van expertise op meerdere oplos-
singen vergt meer personeel. Dit is een uitdaging 
voor vele organisaties geworden, gezien het 
tekort aan IT-medewerkers, dat zal standhouden 
in 2023 ondanks economische tegenwind.

Van welke ontwikkeling verwacht je 
in 2023 het meest qua succes/groei/
aandacht?
Consolidatie en vereenvoudiging van IT zal in 
2023 hoog op de agenda staan van organi-

saties. Het ligt voor de hand dat organisaties 
eerst kijken naar een product dat al gebruikt 
is. Voor de meeste organisaties in Nederland 
is dit Microsoft 365. Dit is een suite die vrijwel 
alle productiviteits- en beveiligingsoplossingen 
biedt in één product en vele losstaande oplos-
singen overbodig maakt. Alle apps en services 
in de suite maken gebruiken van dezelfde 
slimme oplossingen om het IT-beheer inclusief 
beveiliging aanzienlijk te vereenvoudigen. Denk 
aan losstaande oplossingen, zoals (hosted) 
telefooncentrales, meeting services, endpoint- / 
mobile device management, beheer identiteit 
en voorwaardelijke toegang, bestandsde-
ling/-opslag of anti virus. Veel organisaties 
zijn echter onvoldoende op de hoogte van de 
verschillende onderdelen die Microsoft 365 in 
huis heeft. Microsoft en haar partners gaan hier 
in 2023 extra aandacht aan besteden. 

Heb je goede voornemens voor volgend 
jaar? En anders mag je ons wel wat tips 
meegeven. 
Ik ga beter vasthouden aan gezonde werkge-
woontes. Bijvoorbeeld korte pauzes na iedere 
meeting, voldoende focus tijd inplannen en 
geen multitasking tijdens meetings. Ondanks 
dat ik hier al prioriteit aan geef blijft het geregeld 
een uitdaging om dit consequent te doen. 
Daarnaast ga ik, nu de files weer terug zijn 
(en de voor mij bijbehorende 2,5 uur reistijd), 
zorgen dat ik het maximale haal uit iedere 
werkdag op kantoor. Voor mij betekent dit 
tijd nemen voor veel persoonlijk contact. 
Werkdagen vanuit het ‘kantoor’ in mijn tuin 
gebruik ik voor focus werk en update meetings 
van 25 minuten. De reistijd die ik hiermee 
voorkom besteed ik niet aan extra werk, maar 
aan mijn gezin.

Remco de Kramer (Microsoft)

“Organisaties gaan 
kritisch kijken of ze gebruik 
maken van overlappende IT 
of kunnen standaardiseren 
op één oplossing
In 2022 zette Microsoft met Microsoft Teams zijn opmars verder voort. Remco de 
Kramer was daar als Senior Go to Market Manager Modern Work ook afgelopen 
jaar nauw bij betrokken. 
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Hoe kijk je terug naar 2022 en 
waarom?
We hadden een goede start in Nederland, 
we konden de eerste leden aan boord 
nemen en veel nieuwe contacten opdoen. 
In heel Europa is GFT elke maand gegroeid 
- in termen van leden enerzijds en markt-
aandeel anderzijds. Ondanks alle invloeden, 
zoals Oekraïne, de toeleveringsketen en 
enorme prijsstijgingen, konden we de totale 
inkomsten van GFT in 2022 aanzienlijk 
verhogen, waardoor dit het jaar werd met 
de hoogste inkomsten in de 50-jarige 
geschiedenis van GFT.
 
Wat waren zakelijk gezien voor jou en 
je organisatie de meest opvallende 
momenten/gebeurtenissen afgelopen 
jaar?
Het meest bijzondere moment in 2022 
was zeker ons feestelijke evenement ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 
GFT in Berlijn met meer dan 200 internati-
onale gasten.

En privé?
Dat we eindelijk weer konden reizen en dat 
we onze lang geplande en herhaaldelijk 
uitgestelde vakantie in Canada konden 
beleven. :-)
 
Wat is je verwachting en visie voor 
2023, dan zowel voor de hele markt als 
voor jullie organisatie?
De Russisch-Oekraïense oorlog weegt op 
de vooruitzichten voor de wereldeconomie 
en brengt grote politieke onzekerheid met 
zich mee. Vooral in de Europese Unie zal 
de economische groei sterk afnemen door 
de energiecrisis en de inflatie. Ondanks 
dit alles zijn we actief in een sector als de 
veiligheidstechnologie, waar ook voort-
durend investeringen en vraag worden 
gegenereerd door stabiel onderhoud en 

nieuwe activiteiten. Maar ook nieuwe 
bedrijfstakken die in de marge opkomen of 
nieuw leven worden ingeblazen als gevolg 
van overheidsregulering, zoals de fotovolta-
ische sector, laten mogelijkheden zien voor 
verdere groei in het komende jaar.

Van welke ontwikkeling verwacht je 
in 2023 het meest qua succes/groei/
aandacht?
Momenteel is het ICT-segment nog steeds 
de sterkste activiteit van GFT. Het tweede 
sterkste gebied, beveiligingstechnologie, 
groeit momenteel met dubbele cijfers 
qua inkomsten en aantal leden. Dit is 
het resultaat van het samenvoegen van 
aangrenzende disciplines. Als coöperatie 
nemen we de behoeften van onze leden 
op in het kader van ons promotiemandaat 
en passen we de productassortimenten 
dienovereenkomstig aan, wat onvermijdelijk 
de inkoopquota van onze leden verhoogt 
en meestal tot groei leidt. Dit is al meer 
dan 50 jaar de kracht van GFT. Momenteel 
zien we de gebieden bouwtechnologie 
en fotovoltaïsche energie enerzijds, en 
ons "Asteria" factureringssysteem voor 
cloud-telefoniediensten op ICT-gebied 
anderzijds, als groeimotoren voor 2023. 
 
Heb je goede voornemens voor 
volgend jaar? En anders mag je ons 
wel wat tips meegeven.
Wie heeft ze niet? We willen in 2023 blijven 
voortbouwen op het hoge niveau van 
ledentevredenheid. Dit is ons dagelijks 
brood. Alleen door alle belangen te 
bundelen en af te wegen onder de paraplu 
van het GFT, slagen we erin om samen 
met onze leden een krachtige en merkbare 
positie te creëren op alle markten waar 
we momenteel actief zijn, ten gunste van 
allemaal.

Harmen Teeselink (GFT)

“Het tweede sterkste gebied, 
beveiligingstechnologie, groeit 
momenteel met dubbele cijfers”
Harmen Teesselink, managing country direct GFT Benelux, lanceerde begin 2022 de 
Duitse cooperatie GFT op de Nederlandse markt. 
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Wouter Borst (Youfone)

“De behoefte om  
alle diensten bij  
één dienstverlener 
onder te brengen  
zal verder toenemen”
Afgelopen jaar zette Youfone grote stappen in de zakelijke 
telecommarkt, Directeur Youfone Zakelijk Wouter Borst was 
daar intensief bij betrokken. 
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Hoe kijk je terug naar 2022 en waarom?
Als organisatie hebben we een flinke groei 
doorgemaakt. We zijn volwassen aan het 
worden. Dat zie je terug doordat we op 
kritische onderdelen geautomatiseerde 

processen implementeerden. Ik ben er vooral 
trots op dat deze automatisering de flexibiliteit 
niet in de weg zit. Onze partners ervaren nog 
steeds wat ze van ons verwachten.

Wat waren zakelijk gezien voor jou en 
je organisatie de meest opvallende 
momenten/gebeurtenissen afgelopen jaar?
Iets om te vieren is dat we dit jaar geen 
noemenswaardige storingen op onze dienst-

Richard Jansen (Pocos)

“De grotere bewegingen, 
verglazing, UC, IAAS, PAAS, 
SAAS, zullen zich doorzetten”
Pocos en dus ook CEO Richard Jansen zaten het afgelopen jaar allerminst stil en haalde 
recent nog het nieuws met de lancering van haar eigen UC-platform Easy Voice.

Hoe kijk je terug naar 2022 en waarom?
Ik kijk met heel veel plezier, waardering en 
trots terug naar 2022. Het jaar is voorbij 
gevlogen. Het was ook het jaar waarin 
activatie van én aandacht voor onze partners 
centraal heeft gestaan. Hoewel ik vooraf veel 
vertrouwen had in onze formule is het toch 
lekker dat onze partners daadwerkelijk met 
onze dienstverlening aan de slag zijn gegaan 
en we samen keihard zijn gegroeid.
 
Wat waren zakelijk gezien voor jou en 
je organisatie de meest opvallende 

momenten/gebeurtenissen afgelopen 
jaar?
Zakelijk hebben we veel mooie successen 
beleefd als we kijken naar groei in partners 
en zakelijke eindklanten. Hoewel deze 
successen ontzettend belangrijk zijn vind ik 
de persoonlijke momenten minstens net zo 
belangrijk. Daarom staan voor mij persoonlijk 
de volgende momenten bovenaan:
1.  Kopenhagen. Youfone is sponsor van 

Team DSM en zo hebben we met een 
aantal partners de start van de Tour de 
France in Kopenhagen bezocht. Een 
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waardevol weekend waarin we elkaar op 
zowel zakelijk als persoonlijk vlak hebben 
leren kennen.

2.  Het 5-jarig jubileum van Rob Smit. Rob 
was de eerste medewerker in dienst, wat 
destijds nog Datri B.V. heette. Rob is niet 
materialistisch, maar houdt van cocktails en 
barbecueën in de zon. We hebben Rob dan 
ook naar kantoor gelokt en verrast met een 
barbecue in het Vroesenpark in Rotterdam. 
Een kleedje met ballonnen, muziek en een 
koelbox vol cocktails en hapjes maakte dit 
een onvergetelijke avond.

En privé? 
Privé heb ik niet veel nodig. Ik geniet van kleine 
momenten, zoals een mooie wandeling in het 
bos of een diepgaand gesprek met een van 
mijn zoons als we een uurtje op de scooter 
zitten of als we een voetbal wedstrijd van 
Feyenoord bezoeken. Maar misschien wel het 
mooiste moment is dat de jongste telg (7jaar) 
zelf het initiatief heeft genomen om eens per 
twee weken een vriendschappelijk huisbezoek 
te plannen bij eenzame ouderen.
 
Wat is je verwachting en visie voor 2023, 
dan zowel voor de hele markt als voor jullie 
organisatie?
Ik verwacht dat de Telecom-en IT markt in 2023 
verder zal consolideren. Daarnaast zie ik de 
behoefte van zakelijk klanten om alle diensten 
bij één Telecom- en IT dienstverlener onder te 
brengen verder toenemen, terwijl het tekort aan 
kundige commerciële én technische mensen 

verder toe zal nemen. De rol van Youfone 
Zakelijk is om onze partners te helpen met deze 
uitdagingen door ze kwalitatief hoogwaardige 
diensten aan te bieden die eenvoudig zijn in 
beheer, zodat de operationele druk op de 
organisatie van onze partners laag blijft. 

Van welke ontwikkeling verwacht je 
in 2023 het meest qua succes/groei/
aandacht?
Dit is en blijft onze mobiele Sim Only dienst. 
Uiteraard staat deze dienst binnen Youfone 
Zakelijk niet stil. Zo staan er een aantal mooie 
ontwikkelingen op de agenda, zoals de komst 
van 5G, maar ook een aantal hele mooie 

nieuwe functionaliteiten in ons online beheer-
portaal.

Heb je goede voornemens voor volgend 
jaar? En anders mag je ons wel wat tips 
meegeven. 
Met de goede voornemens ben ik al begonnen 
(waarom wachten?). Iets meer sporten en 
meer kennis en bewustwording opdoen op het 
gebied van milieu en duurzaamheid. Zakelijk wil 
ik volgend jaar zelf wat vaker bij onze partners 
op bezoek gaan om te luisteren naar de 
wensen en behoeften uit de markt. Uiteindelijk 
is dat essentieel voor de continuïteit van mijn 
bedrijf.

verlening hebben gehad. Daarnaast mogen 
we weer naar de zaak en is de gezamenlijke 
vrijdagmiddagborrel weer ouderwets gezellig.

En privé?
Mijn vader is erg ziek en we vieren dit jaar heel 
bewust en met veel liefde het kerstfeest. Ik vind 
mijn familie erg belangrijk en mijn vader verdient 
deze aandacht. Mijn focus gaat dus ook naar 
binnen – naar mijn familie en naar mijn vader. 

Wat is je verwachting en visie voor 2023, 
dan zowel voor de hele markt als voor  
jullie organisatie?
De grotere bewegingen die al jaren terug zijn 
ingezet, verglazing, UC, IAAS, PAAS, SAAS, 
zullen zich doorzetten en ik zie voor 2023  
geen grote nieuwe bewegingen.
In het MKB is er behoefte aan een UC 
oplossing die simpel en overzichtelijk is. We 

pakken de uitdaging om met Easy Voice  
aan deze behoefte vorm te geven.

Van welke ontwikkeling verwacht je 
in 2023 het meest qua succes/groei/
aandacht?
Ons nieuwe UC platform Easy Voice is een 
combinatie van Cisco Broadworks en Webex. 
Een ijzersterk platform wat nu echt zijn kracht 
kan laten zien doordat het draait op ons 
robuuste en stabiele Core Netwerk. Dit platform 
combineren we met een overzichtelijke propo-
sitie en een eenvoudige gebruikersinterface.

Heb je goede voornemens voor volgend 
jaar? En anders mag je ons wel wat tips 
meegeven.
Ga weer meer naar de zaak! We zijn onderaan 
de streep sociale dieren met de daaraan 
gekoppelde behoeftes. 

‘Ik zie de behoefte van zakelijk klanten om alle 
diensten bij één Telecom- en IT-dienstverlener 
onder te brengen verder toenemen, terwijl 
het tekort aan kundige commerciële én 
technische mensen verder toe zal nemen.’
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Hoe kijk je terug naar 2022 en waarom?
2022 was een mooi jaar waarin wij met X2com een aantal mooie diensten 
hebben geïntroduceerd. Begin dit jaar X2mobile op het netwerk van KPN, 
het laatste kwartaal hebben wij hier Vodafone ook nog aan toegevoegd. 
Zo kunnen klanten van X2mobile nu onafhankelijk data delen met 
X2mobile via alle netwerken. Netwerkonafhankelijk data delen is een 
mooie aanvulling op onze mobiele telefonie diensten Niet veel later intro-
duceerden wij ook nog de 4G back-up simkaarten en afgelopen maand 
lanceerde wij de X2academy. Kortom, we hebben veel gedaan.

En niet te vergeten: 2022 is het jaar waarin wij ook nog eens 15 jaar 
bestaan; een mooie mijlpaal waar we het aankomende jaar veel van  
gaan laten zien.

Wat waren zakelijk gezien voor jou en je organisatie de meest 
opvallende momenten/gebeurtenissen afgelopen jaar.
Het aansluiten van nagenoeg alle internetnetwerken, waardoor wij nu 
100% internetdekking hebben in Nederland. Dit sluit naadloos aan bij 
onze internet ambitie. Daarnaast weten wij steeds vaker ICT-bedrijven als 
partner aan ons te binden, zij vinden onze postcodecheck met daarin alle  
netwerken ideaal. Met X2com heb je nu één internetleverancier voor alle 
locaties in Nederland én met 4G back-up kunnen partner van X2com hun 
klanten ook nog garanderen dat zij altijd online zijn en blijven. Ook als de 
vaste internetverbinding een storing heeft.

En privé?
Onze dochter Juliette is geboren in januari, een mooi begin van 2022.  
Zo zijn we met drie kids zowel zakelijk als privé lekker bezig.

Wat is je verwachting en visie voor 2023, dan zowel voor de hele 
markt als voor jullie organisatie?
In het begin consolidatie. Er zullen ook in 2023 weer diverse partijen in 
het channel, maar ook als leverancier, worden toegevoegd bij de grote 
kopers. Met X2com varen wij onze eigen koers en houden die koers ook 
aan. Verder zien we de nodige toepassingen die aan het Cloud portfolio 
worden toegevoegd. Dit zal de eindgebruiker telkens verder in staat 
stellen op zijn manier te kunnen communiceren. 
 

Van welke ontwikkeling verwacht je in 2023 het meest qua 
succes/groei/aandacht?
Over de hele linie zien wij groei op het dienstenportfolio. Ik zie vooral dat 
we blijven door investeren in onze portal en in ClearVox. Dat zijn toch 
twee belangrijke aspecten waarom partners onder andere voor ons 
kiezen.

En daarnaast onze medewerkers: wij blijven ze trainen op het gebied 
van kennis en kunde en geven ze de tools om samen met de partner 
succesvol te zijn. Niet voor niets hebben al onze collega’s op support een 
auto van ons. Zo kunnen ze altijd in de auto springen om de partner direct 
te komen ondersteunen als dit nodig is. 

Tom Mulder (X2com)

“Er zullen weer diverse 
partijen in het channel, 
maar ook als leverancier, 
worden overgenomen”
X2com kwam begin 2022 als eerste in de publiciteit met een reeks aankondigingen 
rond de uitbreiding van het portfolio. Daarnaast was er voor Tom Mulder (algemeen 
directeur X2com) tijd om het 15-jarig jubileum van de organisatie te vieren. 
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www.magentacommunicatie.nl

Magenta Communicatie

Je kent je markt, je doelgroep en je weet wat je wil bereiken. 
Het ontbreekt je aan tijd en expertise om de communicatie met de 
markt goed in te vullen. Magenta Communicatie is dé specialist als 

het gaat om vorm, inhoud en rendement van jouw content. 

HET COMMUNICATIE 
BUREAU MET DE 

AANDACHT DIE JE VERDIENT

Content creatie

Social media 
marketing

Content distributie

Online marketing

Branding 
storytelling

Lead generation

Offline marketing



Hoe kijk je terug naar 2022 en waarom?
Met een dubbel gevoel. Persoonlijk en zakelijk 
heb ik een prima jaar achter de rug. Het 
was mooi om weer naar events en beurzen 
te kunnen en mensen weer live te kunnen 
ontmoeten. Aan de andere kant doet het me 
pijn dat er in de wereld nog zo veel oorlogen 
zijn en er zo veel mensen niet vrij voor hun 
mening uit kunnen komen. Zeker nu er een 
heftige en onrechtvaardige oorlog aan de  
gang is in het Oosten van ons werelddeel.

Wat waren zakelijk gezien voor jou  
en je organisatie de meest opvallende 
momenten/gebeurtenissen afgelopen jaar.
Voor mij toch wel het succes wat we hebben 
met onze strategie om zowel online als in print 
zo goed mogelijk aanwezig te zijn. We hebben 
echt mooie resultaten bereikt en gaan dat in 
2023 zeker nog verder uitbouwen. Daarbij 
was het leuk om te zien dat onze platformen 
in IT en Telecom enerzijds en Office anderzijds 
steeds vaker elkaar raken. 

En privé?
Vooral de omslag in het voorjaar dat er weer 
meer mocht. Waardoor je weer wat makke-
lijker op bezoek kon, naar een event of lekker 
naar de kroeg. En het maakt me blij dat 
voor mijn kinderen daarvoor de wereld weer 
openging. Want met de jongeren had ik het 
meest te doen in de corona periode.

Wat is je verwachting en visie voor 2023, 
dan zowel voor de hele markt als voor 
jullie organisatie?
Voor onszelf ben ik positief. We hebben een 

compacte, flexibele organisatie die snel kan 
inspelen op veranderingen. Wat de markt 
betreft is het echt koffiedik kijken. 

Het ziet er momenteel allemaal niet zo best  
uit, we hebben een oorlog in de buurt,  
een machtsstrijd tussen de grote wereld-
machten, verstoorde distributie van hardware, 
personeelstekorten, een ongekende inflatie 
en een energiecrisis. Maar ik ben van de 
optimistische soort en denk dan dat er na 
zoveel dreiging alleen maar een beweging de 
positieve kant op kan komen.

Van welke ontwikkeling verwacht je 
in 2023 het meest qua succes/groei/
aandacht’?
Ik verwacht veel van de verdere uitrol van  
5G als met name de 3,5 GHz band vrijkomt. 
Dan zal 5G echt tot volle wasdom komen en 
allerlei domeinen rond connectiviteit in een 
stroom versnelling brengen. Daarnaast zul je 
steeds meer integratie zien tussen verschil-
lende soorten resellers, denk aan office- ,  
AV-, Telecom- en IT-specialisten.

Heb je goede voornemens voor volgend 
jaar. En anders mag je ons wel wat tips 
meegeven?
Iets meer boven de operatie staan in plaats 
van er in. Daarmee maak ik meer tijd om 
mensen in de markt te spreken en nog beter 
te zien welke ontwikkelingen én bedrijven er 
aan komen. Meer tijd maken voor familie en 
vrienden. En wie weet toch weer een mooie 
reis naar een ver land op een  
ander continent.

Joost Heessels (TBM)

5G zal echt tot volle wasdom 
komen en allerlei domeinen 
rond connectiviteit in een 
stroomversnelling brengen
Joost Heessels was als hoofdredacteur van TBM afgelopen jaar druk om alle ontwikkelingen 
en nieuwsfeiten op de voet te volgen en deze zo snel mogelijk wereldkundig te maken.

Visie 2023
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Hoe kijk je terug op 2022 en waarom?
Erg positief! We hebben in 2021 een goed 
platform neergezet. In 2022 hebben we gezien 
dat we zowel online, als in print goed zichtbaar 
waren op alle mediaplatformen. We zijn flink 
gegroeid: het aantal volgers is toegenomen, 
evenals het aantal views en websitebezoeken. 
We worden ook internationaal benaderd door 
verschillende leveranciers omdat ze hun zicht-
baarheid in Nederland willen vergroten.

Wat waren zakelijk gezien voor jou en  
je organisatie de meest opvallende 
momenten en/of gebeurtenissen van  
het afgelopen jaar?
Dat we na de coronaperiode eindelijk weer 

live mochten afspreken met onze klanten en 
collega’s. En dat we weer alle events en partner-
dagen konden bezoeken. De coverstory´s, de live 
interviews en de partnerdagen waren geweldig.

En privé? 
Dat we weer op vakantie konden gaan. We 
zijn het afgelopen jaar dan ook een paar keer 
weggeweest. 

Wat is je verwachting en visie voor 2023 
voor zowel de gehele markt als specifiek 
voor jullie organisatie?
Er gebeurt zoveel in onze branche. Ik denk dat 
we veel hebben geleerd van de corona periode. 
We hebben zoveel goede voorzieningen in 

Nederland. Onze infrastructuur maakt het 
mogelijk dat we veel meer hybride kunnen 
werken. Ik vermoed dat hybride werken een 
norm blijft in Nederland. Met het uitzetten van 
3G en met de komst van 5G zal Artificial  
Intelligence een grote rol gaan spelen. 

Heb je goede voornemens voor 2023?  
Of tips die je ons kunt meegeven?
Volgend jaar zou ik meer willen gaan reizen.  
Het liefst voor een aantal maanden. Er staat 
een verre reis op de planning en ik hoop dat het 
door mag gaan. Uiteraard neem ik mijn laptop 
mee, zodat ik interviews vanuit het buitenland 
kan doen. We blijven natuurlijk altijd bereikbaar, 
waar we ook zijn.

Serife Bayar (TBM)

“We blijven natuurlijk altijd 
bereikbaar, waar we ook zijn”
Serife Bayar is afgelopen jaar razend druk geweest met lead generation voor diverse telecom 
leveranciers en met redactie en commercie rond TBM.
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“Ik vermoed dat hybride 
werken een norm blijft 
in Nederland. Met het 
uitzetten van 3G en met 
de komst van 5G zal 
Artificial Intelligence een 
grote rol gaan spelen"



Onder de paraplu van Econocom Group/
AplusK is volgens Heide die toekomst in 
veilige handen. “Zij waren op zoek naar een 
bedrijf met onze formule, om die internationaal 
uit te rollen. Het gaat hierbij niet alleen om de 
combinatie van telefonie en UC, maar ook om 
de uitgebreide dienstverlening en expertise van 
Lydis. We zijn zeer gericht op de support naar 
de klant, zowel carrier als partner. Daarom 
hebben we onder andere tien mensen in de 
servicedienst, acht binnendienstmedewerkers 

en verschillende consultants. We stoppen 
veel tijd in trainingen, cursussen, webinars en 
seminars. Bij de meeste providers ligt de focus 
op Microsoft Teams en Cisco Broadsoft, en 
daar is Lydis met zijn oplossingen helemaal op 
ingespeeld. Ons doel is de partner ontzorgen.”

Overgang begeleiden
Heide heeft bij de overname afgesproken dat 
hij nog drie jaar directeur van Lydis blijft. “Ik ga 
de overgang begeleiden. Op dit moment zitten 

we in de fase waarin de samenwerking met 
Econocom en AplusK wordt geïntensiveerd. 
We wisselen meer producten uit met AplusK 
en waar mogelijk versterken we elkaar, met 
bijvoorbeeld kennisdeling. De verhouding 
telefonie en AV is fifty-fifty bij Lydis. Klanten 
stappen meer en meer over op Teams. Als 
we meeting rooms verkopen kunnen we 
tevens telefoons, headsets en rand  apparatuur 
(deurstations, versterkers) leveren die voor 
Teams gecertificeerd zijn. We hebben te 

Cor Heide kan terugkijken op een bewogen jaar. Lydis bestormde de UC-markt verder en werd eind juli voor 60% overgenomen door de 
beursgenoteerde Econocom Group, die onder meer AV-distributeur AplusK onder zijn hoede heeft. Cor: “Lydis bestaat tien jaar en is in 
die tijd maar liefst vijf keer bekroond tot FD Gazellen bedrijf met een jaarlijkse groei van meer dan 30 procent. Dat is voor een distributeur 
heel bijzonder. Inmiddels werken er 45 mensen en ben ik 66 jaar. We moeten zorgen voor een goede toekomst voor Lydis en de tijd na mij.”

 
 
Cor Heide, Lydis 
de rol van value-added 
distributeur willen we verder 
uitbouwen
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Lydis

maken met concurrentie van de grote broad-
liners, maar we onderscheiden ons door 
luisteren, trainingen, support en kennisdeling. 
Bij Lydis ben je geen nummer, maar een 
belangrijke klant.”

Lydis is begonnen als een telefoondistributeur 
en dat is het in feite nog steeds. “Wij hebben 
een marktaandeel van 70% van de hosted 
voice markt in de Benelux. Alle grote carriers 
in de Benelux werken met Yealink-apparatuur. 
Dat is heel belangrijk voor je marktpositie, 
want zo dring je ook door bij de partners 
van de carriers en op alle platforms die ze 
bedienen. Daar hebben we gezamenlijk 
keihard aan gewerkt. In de Benelux zijn we 
met behulp van Yealink drie jaar geleden naast 
telecom ook begonnen met een grote serie 
AV-producten.” 

Rol av-markt
De AV-bedrijven hebben een sterke positie in 
videoconferencing, die hen een voorsprong 
opleverde toen corona uitbrak, stelt Cor. “Zij 
hebben verstand van videoconferencing, 
waar de andere bedrijven het zagen als een 
aparte business. De AV-bedrijven konden 
gemakkelijk een plek veroveren, maar nu 
zie je dat ook de telecom- en ICT-bedrijven 
de video conferentiemarkt bestormen. Video 

wordt steeds toegankelijker voor niet-AV-be-
drijven en kantoorvakhandels. Voorheen was 
de investering voor videoconferencing veel 
hoger en een boardroom inrichten was alleen 
weggelegd voor multinationals. De systemen 
zijn steeds intelligenter en gebruikers-
vriendelijker geworden. Daarnaast zijn de 
oplossingen schaalbaar, zodat videoconfe-
rencing voor iedereen toegankelijk is.”

Hoe verder
De visie van Cor is dat we, na een paar jaar 
corona, tegen de verwachting van velen in, 
praktisch weer op het oude niveau zullen zijn 
qua werkgewoonte. “Ik zei een tijd geleden 
tijdens een webinar al dat we weer “normaal” 
gaan werken en met zijn allen in de file gaan 
staan. Ja, er zijn wat meer mensen thuis gaan 
werken en dat is ook wat normaler geworden. 
Maar de grote gemene deler gaat gewoon 
weer naar kantoor, vooral in het MKB. Zij 
moeten en willen elkaar zien en spreken om 
goede business te doen.”

Een ding staat volgens Heide als een paal 
boven water: videoconferencing gaat niet 
meer weg. “Het was voorheen een wereld van 
de CEO’s in mooie, kostbare boardrooms. Dat 
heeft zich ontwikkeld tot een stadium waarin 
ieder bedrijf wel één of meerdere ruimtes heeft 
om een videocall te doen. Tegenwoordig zijn 
mensen thuis ook goed uitgerust om te video-
vergaderen. Door deze trend is Lydis vanuit 
nul doorgegroeid naar een tweede positie 
in de markt. De andere spelers zijn allemaal 
leveranciers, in tegenstelling tot ons; wij zijn 
‘gewoon’ een distributeur die het merk Yealink 
in de Benelux verdeelt. We hebben nog zes à 
zeven andere merken, maar Yealink is veruit 
de grootste. Vanuit die rol heb ik een weg 
moeten zien te vinden om van een ‘gewone’ 
distributeur een kracht te maken door 
bijzondere activiteiten er omheen. Zo hebben 
we sterk ingezet op kennisdeling en hebben 
we onder meer drie Microsoft-specialisten in 
huis die ook veel van video weten. Drie jaar 
geleden had ik al in de gaten dat Microsoft de 
grote winnaar zou worden, eerst met Skype 
for Business en daarna Teams. Microsoft heeft 
al 95 procent van de videomarkt en in telefonie 
groeit het concern sterk. Lydis weet veel van 
telefonie, wat een voordeel is ten opzichte 
van onze concullega”s. We hebben carriers Cor Heide, Lydis
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Lydis

als klant met wie we kunnen praten over de 
toekomstige ontwikkelingen. Met deze weten-
schap zijn we verdubbeld in omzet en in het 
personeelsbestand. Lydis is een value added 
distributor en dat willen we in de toekomst 
verder uitbouwen.”

Sterk portfolio
Hoewel het zwaartepunt bij Yealink ligt, 
koestert Heide de andere merken van Lydis 
ook. “Veel van die merken voeren we al vanuit 
het verleden. Zo hebben we 2N IP-deur-
stations waarmee we nog een substantiële 
omzet halen. We leveren bijvoorbeeld ook 
Spectralink draadloze wifi- en DECT-systemen, 
waarmee we al dertig jaar ervaring hebben. We 
hebben recentelijk eveneens Dahua schermen 
opgenomen. Ik ben altijd al op zoek geweest 
naar bijzondere, minder bekende merken en 
daar is Dahua een goed voorbeeld van. Hieraan 

kun je bouwen, een positie veroveren en je 
onderscheiden. Op lange termijn is dat veel 
krachtiger dan een groot, bekend merk.   

Heide kent onderhand het klappen van de 
zweep in deze business. Hij heeft Tiptel in 
twintig jaar uitgebouwd tot een respectabele 
speler in de telecommarkt. Momenteel herhaalt 
hij hetzelfde kunststukje met Lydis. Nu de zaak 
is overgenomen, verandert er niet veel in zijn 
werkwijze. “Bij Tiptel maakte ik 50 tot 60 uur per 
week en dat doe ik bij Lydis nog steeds. Het 
enige verschil is dat ik wat meer boardmeetings 
heb en meer moet plannen. Ik ben niet iemand 
die van lange vergaderingen houdt en zaken 
vooruit plant, maar werk op mijn gevoel en beslis 
vaak in een seconde. Nu moet ik wel planningen 
en budgetten maken voor volgend jaar. Het is 
niet lastig hoor, maar anders. Ik moet er vooral 
voor zorgen dat de samenwerking met Yealink, 

andere leveranciers en partners goed verloopt. 
Bovendien delegeer ik meer werkzaamheden 
met dealerdagen of events.”

Visie naar 2023
Hoe ziet de markt er volgend jaar uit? “Je ziet 
momenteel een belangrijke kentering. Een paar 
maanden geleden riepen veel mensen nog dat 
de VC-markt in 2023 gaat verdubbelen. Dat zie 
ik niet gebeuren. Dat kan ook niet meer. Corona 
heeft een beweging op gang gebracht, waarbij 
mensen nood  gedwongen anders moesten 
werken. Nu stabiliseert dat en gaan we 
hoogstwaarschijnlijk op een kleine recessie af. 
Er is zo veel aan de hand in de wereld. Video-
conferencing blijft een heel sterke markt, maar 
zal minder snel groeien. Wel komen er steeds 
intelligentere oplossingen die steeds beter met 
elkaar samen werken. Als je bruggen kunt slaan 
tussen de mobiele telefonie, de lokale telefonie 
en videoconferencing voor bedrijven, ben je de 
toekomstige winnaar. Dus een partij die er  
echt één systeem van maakt in plaats van de  
gekunstelde samenwerking van tegenwoordig.
 
Hoewel Lydis nog steeds meer dan 20.000 
bureautoestellen per maand afzet, zal deze 
markt langzaam dalen, is de prognose van 
Heide. Op het gebied van headsets is nog 
volop groei op een natuurlijke manier, zoals 
steeds meer bluetooth en betere DECT 
headsets. Hij verwacht ook grote groei in de 
Push-to-Talk systemen, een methode geschikt 
voor onder meer retail en hospitality. Deze 
zijn ook DECT-ondersteund met Yealink. De 
carriers kunnen dit systeem ook inzetten. Het 
is een grote nieuwe markt voor ons, die wij 
willen veroveren. Zo kunnen we steeds meer 
naar een totaaloplossing werken. Die synergie 
is onze kracht.”

Nieuwe lanceringen
Lydis introduceerde onlangs het Yealink MeetingBoard, een alles-in-een oplossing voor 
videoconferencing en geschikt voor elke ruimte. Het board bestaat uit een 65 inch touch-
screen, 4k camera, 16 microfoons, 4+2 stereo speakers en heeft de Microsoft Teams 
applicatie ingebouwd. Een ideale tool voor een professionele meeting. Dit is het enige 
meetingboard op de markt dat gecertificeerd is voor Microsoft Teams. Het MeetingBoard is 
voor extra flexibiliteit ook met een vloerstand met wieltjes verkrijgbaar.

De Yealink MSpeech is een draagbare USB/Bluetooth speakerphone, ideaal voor middel-
grote vergaderruimtes en geschikt voor Microsoft Teams. Door de flexibiliteit van de 
MSpeech kun je hem zowel zakelijk als privé op een vaste plek gebruiken. Je kunt de 
speakerphone ook gebruiken als je onderweg bent of als je thuis aan het werk bent.  
De MSpeech luidsprekertelefoon draagt bij aan een hogere efficiëntie door de verschillende 
ingebouwde AI-functionaliteiten. De flexibiliteit van de speakerphone zorgt ervoor dat deze 
perfect is voor een hybride werkplek. Je kunt hem met een USB-kabel of via bluetooth 
gebruiken. De MSpeech beschikt over een heldere audiokwaliteit waardoor iedereen goed 
te verstaan is, zowel door de microfoons als de luidsprekers.
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Ed Smit

Dstny focust op integratie 
en klanttevredenheid
2022 is voor Dstny een enerverend jaar geweest. Zo vond er een rebranding plaats naar de 
nieuwe naam Dstny en waren er onder andere overnames van Qunifi, Tactful AI en Easybell. 
Ook 2023 belooft veel moois voor Dstny. TBM sprak met Ed Smit en Rick van Ekkendonk 
om te kijken wat 2022 Dstny heeft gebracht en wat hun verwachting is voor 2023.
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Dstny heeft in 2022 meerdere bedrijven 
overgenomen en is als bedrijf flink 
gegroeid. Rick van Ekkendonk is sinds 
een aantal maanden verantwoordelijk voor 
de business unit ‘White Label Services’. 
Waarom heb je gekozen voor de overstap 
van VodafoneZiggo naar Dstny?
“Ik was op zoek naar een nieuwe stap in mijn 
carrière, een stap die mij weer dichter bij de 
klanten bracht. Ik wilde graag het indirecte 
partnerkanaal ontdekken en zo ben ik met Ed 
in gesprek geraakt. Door de Europese ambitie 
en de can-do mentaliteit van Dstny heb ik toen 
besloten deze stap te zetten.” 

Wat zijn de dingen die jou tot nu toe 
opvallen bij Dstny?
“Allereerst de plek waar Dstny in Heerlen is 
gevestigd. De Brightlands Smart Services 
Campus is een heel gave plek om te werken.  
Er is interactie met de andere bedrijven, 
allemaal op het gebied van AI en IT. Qua 
organisatie is me opgevallen dat Dstny een 
bedrijf is met Europese ambities, maar die wel 
gewoon begrijpt wat de business is en waar 
men wil door ontwikkelen. Dat vind ik heel mooi 
om te zien.” 

AGILE WERKEN
Wat heb je tot nu toe gedaan bij Dstny?
“Bij VodafoneZiggo was ik verantwoordelijk voor 
sales en een beetje support en nu ben ik echt 
end-to-end verantwoordelijk voor de hele unit. 
Onze developers zijn de afgelopen maanden 
begonnen meer agile te werken, waardoor 
development dicht bij product marketing staat. 
En ook dichter bij de business. Samen bepalen 
ze nu meer de business value. Ze focussen nu 
meer op de vraag waar de prioriteit van ont -
wikkelen ligt en hoe we ontwikkelen. Die ont-
wikkeling van dichtbij meemaken vind ik mooi 
om te zien. Je ziet hierdoor dat we goed kunnen 
luisteren naar wat er speelt in de markt en dat 
we daar meteen op kunnen doorpakken.”

TECHNOLOGIE GEDREVEN
“Het laatste jaar zijn we meer op de techno-
logie gaan focussen”, vult Ed Smit, Managing 
Director bij Dstny NL, aan. “Het eerste jaar 
van overnames was met name gericht op het 
creëren van een footprint in diverse landen. 
De afgelopen anderhalf jaar hebben vooral in 
het teken gestaan van technologie-acquisities. 

Denk daarbij aan de overnames van Telepo, 
Soluno, Qunifi met de Call2Teams integratie 
en recent Tactful AI. Nu zitten we in de fase 
om de puzzelstukjes samen te voegen tot een 
compleet diensten- en productenaanbod. We 
willen op termijn komen tot één product waarin 
alles is ondergebracht.”

FOCUS OP MKB
Ed: “Dstny ziet de toekomst in een hybride 
oplossing. Wat je in Teams niet kunt en waar 
veel bedrijven wel behoefte aan hebben, is 
wat nu in telefonie zit. De call flow en de call 
handling plus de complexiteit die daar aan de 
achterkant zit. Je hebt niet alleen spraak, je 
krijgt ook via WhatsApp of een chat iets binnen. 

Er komen veel meer kanalen bij elkaar en ook 
de MKB ‘er wil daar natuurlijk van profiteren. 
Dat hij informatie van zijn klanten via verschil-
lende kanalen binnenkrijgt en moet kunnen 
samenbrengen, zonder dat hij daar extra 
mensen voor in moet huren. Je wilt niet per 
kanaal iemand die specifiek één kanaal bedient. 
Je wilt één agent in huis hebben die meerdere 
kanalen parallel kan bedienen.”

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
En dan komt gelijk de volgende uitdaging om 
de hoek kijken, stelt Ed vast. “Er komt zoveel 
informatie binnen; hoe ga je daarmee om? 
Vandaar dat we nu in Artificial Intelligence zijn 
gestapt. We willen de MKB ‘er helpen om 
een soort voorsortering te maken en ook een 
analyse van de klant. Wat weten we al van ze 
en welke behoeftes heeft deze klant? Wanneer 

de klant via een bepaald kanaal contact zoekt, 
wil je al een compleet overzicht hebben van de 
contactgegevens uit andere systemen waar 
wij mee koppelen. Dit zijn systemen die wij 
niet leveren, zoals CRM en ERP systemen. We 
willen dat de agent deze informatie beschikbaar 
heeft. We zijn hier nog niet, maar in de loop van 
2023 willen we dit aan onze partners en klanten 
gaan aanbieden.” 

CONTACT CENTER SOLUTIONS
Dstny deed al VoIP en UC, komt daar nu 
CC bij?
“Ja”, antwoord Ed. “De contact center solution 
komt erbij. De groot zakelijke markt kan zich 
grote callcenters met tig agents per kanaal 
veroorloven, maar dat kan de MKB ’er met 
10-50 mensen niet. De KLM ’s van deze wereld 
kunnen miljoenen investeren in hun contact 
centers, maar een MKB ‘er kijkt naar goede 
oplossingen tussen de tien- en twintig duizend 
euro. Het is onze visie om toegevoegde waarde 
te leveren zodat onze partners en hun klanten 
kunnen vereenvoudigen en groeien.”

CALL2TEAMS
Ed: “We stelden onlangs tijdens een event met 
veel MKB-klanten de vraag hoeveel mensen 
Microsoft Teams gebruiken, een groot deel 
van de zaal stak zijn hand omhoog. Dit is voor 
ons het signaal dat wij de koppeling tussen 
Microsoft Teams en de bestaande telefonie-
platformen sneller en beter bij elkaar moeten 
brengen. Daarvoor hebben we het afgelopen 
jaar Qunifi aan boord gehaald waarmee we die 
koppeling met Microsoft Teams versneld in de 
markt gaan zetten. Niet alleen op ons eigen 
platform, maar ook op andere platformen. En 
ook in landen waar Dstny nog helemaal niet 
actief is, zoals in de Verenigde Staten. Dstny 
heeft daar nog geen footprint, maar er is wel 
een grote groep operators die Call2Teams 
afneemt.” 

DSTNY UCAAS
“We zijn nu binnen het kanaal waar Rick verant-
woordelijk voor is, het White Label Services- 
kanaal, met zes bèta-partners begonnen 
met UCaaS”, vertelt Ed. “Met Dstny UCaaS 
richten we ons op het samenbrengen van 
technologieën. Deze bèta-partners zijn vorige 
maand getraind en gaan daar als eerste mee 
van start. We zijn nu bezig om in het directe 

Dstny

“De grootzakelijke 
markt kan zich grote 
callcenters met tig 
agents per kanaal 
veroorloven, maar dat 
kan de MKB’er met  
10 tot 50 mensen niet."
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kanaal ook mensen op te leiden, zodat we 
in Q1 dit product aan directe klanten kunnen 
gaan presenteren. We gaan met de UCaaS 
oplossing ook volledig integreren met T-Mobile, 
zodat we een fixed mobile convergence (FMC) 
op het netwerk van onze connectiviteitspartner 
T-Mobile kunnen laten draaien. We zijn dit op 
dit moment aan het testen en gaan dit nog eind 
dit jaar in het partnerkanaal aanbieden. In Q1 
wordt het in het directe kanaal actief, om onze 
klanten een mobile first gevoel te geven. Je 
kunt onze diensten op je laptop gebruiken en 
op je telefoon en daar mag je geen verschil in 
ervaren.”

AANDACHT VOOR DE KLANT
“Customer experience is steeds belangrijker, 
ook voor Dstny intern. Ed: “We zijn dit jaar 
gestart met een meerjarenproject. We willen in 
kaart brengen hoe tevreden klanten zijn over 
Dstny en daarmee bereiken dat de klanttevre-

denheid omhoog gaat. We hebben een eerste 
meting gedaan met een digitale enquête. We 
zijn nu met de feedback aan de slag en willen 
de klanttevredenheid met stappen omhoog 
brengen. Dit is geen eenmalige actie, we gaan 
hier de klanttevredenheid de komende drie jaar 
binnen de hele groep continu meten en verbe-
teren. Dan komen er ook verrassende dingen 
naar boven. Dan zie je bijvoorbeeld dat we, 
ook bij klanten die nog nooit een support ticket 
hebben ingediend, zaken kunnen verbeteren. 
Het is een wake up call dat je alerter moet zijn 
en vaker moet vragen of klanten tevreden zijn. 
Bijvoorbeeld gedurende het salestraject, maar 
ook tijdens en na de oplevering. Hoe meer 
aandacht je een klant geeft, hoe loyaler hij is. 
Daarbij,  wij moeten ook loyaal aan de klant zijn 
en niet denken dat hij zich automatisch meldt.”

VISIE VOOR 2023
Ed over de verwachtingen voor volgend jaar: 

“Wij leven van het MKB en zij vormen 70% van 
de Nederlandse economie. Die economie zal 
niet groeien, maar eerder een krimp vertonen. 
We verwachten door de hoge inflatiecijfers 
ook behoorlijk wat beweging. We zitten met 
onze klanten en partners goed verdeeld over 
verschillende sectoren, dus mocht er een krimp 
in een bepaalde sector optreden, dan zal dit 
bij Dstny geen grote impact hebben. Waar wij 
vooral last van hebben, zijn de energiekosten. 
Die vliegen omhoog en onze datacenters 
verbruiken veel energie. We zien enorme prijs-
stijgingen en we zijn genoodzaakt die op één 
of andere manier geleidelijk over onze klanten 
en partners gaan verdelen. We zullen begin 
2023 een prijsstijging aankondigen. We moeten 
zorgen dat onze marge op niveau blijft, dat is 
best een uitdaging. Tegelijkertijd wil je zorgen 
dat je werknemers qua koopkracht ook niet 
erop achteruitgaan. Een delicate balans, die 
geldt voor veel bedrijven.” 

SPANNENDE TIJD
“Als je kijkt waar we vandaan komen als 
organisatie, zowel qua integraties als cultuur, 
mensen en de ontwikkeling van ons portfolio 
met UCaaS, gaan we een spannende tijd 
tegemoet”, zegt Rick tot slot. “Het live gaan 
met deze diensten vergt veel van onze sales, 
support en development. We zitten dicht tegen 
onze toppartners aan, maar kunnen nog meer 
tegen onze andere partners aankruipen. Dit 
kan door meer bezoeken en door nóg beter 
te begrijpen wat hun business is en wie hun 
eindklanten zijn. Dat is een ontwikkeling die wij 
doormaken. We leggen de lat hoog en hebben 
ambitie. Hard werken en plezier hebben, dat is 
voor mij het allerbelangrijkst. Dan komen alle 
doelstellingen die we hebben vanzelf tot hun 
recht.”

Rick van Ekkendonk

Dstny
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Afgelopen jaar heeft TBM veel gepubliceerd 
over de integratie van de specialist in missie 
kritische communicatie,  Koning & Hartman, 
in Axians. Over voice recording, private LTE, 
indoordekking en de route van Axians naar 
innovatieve as a Service diensten. Duidelijk is 
dat Axians in Nederland steeds meer naam 
maakt als telecomspecialist, een positie die het 
binnen de IT al had. 

Sebnem daarover: “We hebben ons portfolio, 
ons verhaal en onze proposities helemaal 

opnieuw neergezet en we hebben daarnaast 
het Telecom portfolio meer geïntegreerd met 
het al bestaande IT portfolio. Logisch, je ziet 
nergens meer een aparte telecom- of IT- 
afdeling, en vaak zitten we nu al met dezelfde 
mensen aan tafel. Het is onze ambitie om 
vanuit meerdere expertises de klant actief te 
bedienen. we merken dat deze klanten dit als 
heel prettig ervaren.”

Het is goed om te zien dat er veel aandacht is 
en blijft voor connectiviteit en dat de jarenlange 

kennis van Axians op dat gebied goed van pas 
komt. “Neem nou DAS voor indoordekking; een 
techniek die al lang bestaat, maar relevanter is 
dan ooit, met name door de slechte mobiele 
dekking in moderne en energiezuinige panden. 
Steeds meer is de markt er zich van bewust dat 
bereikbaarheid een soort nutsvoorziening is, als 
onderdeel van de bestaande IT-infrastructuur. 
Het gaat ook allang niet meer over spraak, 
maar over het snel, zeker en veilig overbrengen 
van data!”, stelt Sebnem.

Axians

Axians als vis in het water 
in de digitale transformatie, 
ook in 2023

 Als je het over digitale transformatie 
hebt, dan kom je al snel bij Axians 
uit. Niet voor niks noemen  
ze zichzelf de meest veelzijdige 
specialist in digitale transformatie. 
Niet alleen begeleidt de IT- En 
Telecom specialist bedrijven in 
hun digitale transformatie, ook als 
organisatie zelf is het voortdurend 
aan het veranderen. Onvermijdelijk 
in deze dynamische tijd, stellen 
Directeur Marketing & Innovatie 
Edwin Kanis en Marketing Manager 
Sebnem Unal. Samen met hen kijken 
we wat die veranderingen Axians 
afgelopen jaar gebracht hebben én 
wat ze zelf van 2023 verwachten.

Edwin Kanis (directeur Marketing & Innovatie) en Sebnem Unal (Marketing Manager)
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Steeds meer verbanden
Axians is het ICT merk van VINCI Energies, 
ook daar zie je zaken steeds meer bij elkaar 
komen. Edwin is door zijn rol bijvoorbeeld ook 
betrokken bij projecten, waarbij de energie-
transitie én de digitale transformatie elkaar 
raken. “Op dit moment zijn we bezig met een 
voorstel voor een modulair slim laadplein met 
windmolens, zonnepanelen en batterijopslag. 
Op die manier krijg je een zelfvoorzienend 
laadplein. Dat is handig en steeds meer een 
noodzaak omdat het tegenwoordig moeilijk 
is om een aansluiting op het elektriciteitsnet 
te krijgen met voldoende capaciteit. We zijn 
bijvoorbeeld ook bezig met het virtualiseren van 
zogenaamde onderstations, die de energie-
voorziening voor een regio faciliteren en de 
convergentie van OT en IT binnen de industrie. 
Zo zie je dat we met heel andere zaken bezig 
zijn dan enkele jaren geleden. Die koppeling 
tussen energie en IT om te komen tot een 
slimmere en schonere wereld, maakt het werk 
enorm uitdagend, leuk, leerzaam en innovatief.”

Samenwerking cruciaal
In dit project werkt Axians samen met andere 
VINCI Energies bedrijven. Edwin ziet ook dat 
de organisatie daarin voor anderen steeds 
interessanter wordt. “We zijn zichtbaarder dan 

in het verleden, en ook interessanter. En het 
heeft ook met de dynamiek in de markt te 
maken. Partijen die ons eerst niet zo interessant 
vonden, kloppen nu steeds vaker aan. Dat 
leidt dan weer tot nieuwe toepassingen, zoals 
de Examenwerkplek as a Service, in samen-
werking met Microsoft. Waarbij studenten 
met hun eigen laptop in een beveiligde en 
afgesloten omgeving examens kunnen doen.”
Samenwerken is volgens Edwin in de toekomst 
steeds relevanter. Je kunt echt niet alles zelf 
doen. Het is cruciaal dat je samenwerkingen 
zoekt en integraties creëert. En dan samen 
complexe oplossingen ontwikkelt waar klanten 
echt wat aan hebben.”

“De user experience is daarbij super belangrijk. 
Wij benaderen de klant ook niet van; je hebt 
een probleem en wij hebben een oplossing. 
Maar veel meer van; zou het niet mooi zijn 
als dit zou kunnen. Want we kunnen niet 
verwachten dat ze van álles weten dat het 
bestaat. Daarom is de rol van een CIO, IT 
Manager of afdeling verantwoordelijke ook 
enorm complex geworden. Er zijn zoveel 
keuzes te maken on het huidige technolo-
gielandschap. We benaderen het ook niet 
meer over de as van de technologie, maar 
hebben de afgelopen jaren enorm veel diensten 

ontwikkeld. Zo kunnen we ons service-
management vanuit allerlei verschillende 
onderdelen van Axians integraal inrichten. 
Daarmee hou je altijd direct contact met de 
diverse specialisten in het netwerk. Daarbij 
bieden we langdurige servicecontracten want 
alleen als we elkaar steeds beter leren kennen, 
kunnen we samen innoveren en is er meer dan 
helder welke beleving er gewenst is. Axians 
werkt daarvoor al enige tijd met een XLA, 
dat een stapje verder gaat dan een SLA, als 
aanvulling op de aangeboden services. Een 
Xperience Level Agreement. Daarbij staat de 
gebruikservaring van ICT centraal. In feite ga je 
van reactief naar proactief.“
Edwin: ”Een klant wil een oplossing die op 
de manier werkt die hij voor ogen heeft. En, 
daarbij wil hij steeds meer al zijn IT-taken 
onderbrengen. Voorheen het liefst bij slechts 
één partij, maar tegenwoordig meer in de vorm 
van specifieke taken bij een specialist. Dat 
kan, zeggen wij dan, en dan halen we er de 
specialisten uit ons netwerk bij die ook echt 
de diepte in kunnen. Met professionals die niet 
alleen de technologie maar ook de werkwijze in 
een bepaalde sector begrijpen.”

Trends voor de komende jaren
Edwin ziet als belangrijkste trend voor 2023 

Xperience Level Agreement
Praten over trends en technologie, je zou bijna vergeten waar  
we het voor doen. Maar niet als je met Edwin en Sebnem praat, 
want dan komt altijd de beleving van de klant voorbij. Edwin:  
“We bieden steeds meer diensten ‘as a Service’ en koppelen 
daar een abonnement op innovatie aan. Volgend jaar zullen we 
dat verder uitbouwen. Met diensten voor connectiviteit zoals DAS 
as a Service en Private 5G as a Service, Network as a Service 
(NaaS), Datacenter Automation(GAIA) en ons IoT en Data platform 
(Maestro), zodat we in veel marksegmenten de digitale trans-
formatie en energietransitie ondersteunen.”

Sebnem Unal
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en de jaren erna de overgang naar hyper-
connectiviteit en adaptiviteit. “Telecom en IT zijn 
steeds dichterbij elkaar gekomen en leven nu 
gemoedelijk samen in het datacenter, ze zijn 
een verbintenis met elkaar aangegaan omdat 
ze elkaar kunnen versterken in de verdere 
reis naar Hyper Connectivity, waarbij hyper 
connectiviteit vooral gaat over adaptiviteit. Een 
groot netwerk van sensoren zal steeds meer 
zorgen voor een systeem wat zich aanpast in 
wat jij nodig hebt op het juiste moment. Dat 
kan, als deze steeds meer software gebaseerd 
is geworden en we steeds meer autonome 
intelligentie rondom data gebruiken.

Edwin ziet verder dat IoT een zal enorme vlucht 
zal nemen met de adoptie van 5G. Daarnaast 
ziet hij een groei van edge-technologie - in 
samenwerken met cloud technologie - en 
private mobile netwerken. Deze zullen die  
intelligentie steeds meer voeden en realiseren. 
Naast de expansie van publieke netwerken die 
zich juist gaan compartimenteren (software-
matig - OPEN RAN) richting virtuele private 
netwerken en applicatie containers (Docker, 
Kubernetes, VMWare) vanwege security en 
risico management. Interoperabiliteit zal zich 
daarbij langzaam doorzetten naar micro- 
segmentatie, gevoed door location awareness 
en lokale beleidsvorming. Denk aan stoplichten 
en auto's als sensor, gekoppeld aan ver -
anderende verkeersregels op verschillende 
locaties of publieke locaties zoals het ministerie 
versus het Vondelpark. Hiervoor zijn vooral 
open standaarden nodig, stelt Edwin. De 
grote vraag is natuurlijk welke standaarden 
daadwerkelijk mainstream worden. Sensoren 
die ons begeleiden en aansturen, mooi, maar, 
stelt Edwin, “we zijn gelukkig nog geen neuraal 
netwerk waarin we het menselijk lichaam 
daadwerkelijk één op één koppelen - al zien 
we hierin wel een sterke beweging bijvoorbeeld 
rondom gezondheidszorg. Echter, hierin is nog 
geen autonomie in de vorm van rechtstreekse 
koppelingen van het brein met de technologie. 
maar hoe lang nog?”
Bij hyper-connectiviteit past ook hyper- 
automation, het steeds verder automatiseren 

van processen, het autonoom bestaan van een 
netwerk wat zichzelf repareert, zorgt voor de 
security en de beste gebruikerservaring.
Op het moment dat quantum computing echt 
zijn intrede doet, over 5 tot 8 jaar, verwacht hij 
dat “alle logica en wetten van IT en Telecom 
opnieuw moeten worden geschreven in een 
nieuwe fase van digitale transformatie.”

Rol Axians
Axians beweegt hierin op alle vlakken, stelt hij 
tot slot; “van glasvezel tot data en machine 
learning, we voelen ons dan ook als een vis in 
het water als veelzijdig specialist in deze digitale 
transformatie. We richten ons altijd op de 

gebruikerservaring, want de digitale transfor-
matie gaat nog steeds vooral over mensen - en 
om het leven van mensen een beetje beter te 
maken. Om dat ook daadwerkelijk te realiseren 
nemen we het initiatief om connectiviteit als een 
dienst aan te bieden, in elke vorm die past bij 
de organisatie waarin je beweegt. Van Private 
5G tot WiFi as a Service maar ook de aan  -
sluitende diensten rondom data passen bij het 
aanbod van Axians waarin we op deze wijze 
een abonnement op connectiviteit maar ook 
op innovatie aanbieden - in de reis om mensen 
sneller beter te maken in de zorg, makkelijker te 
leren, shoppen of reizen en natuurlijk efficiënter 
te werken!”

De 5 TopTrends volgens Edwin
1. Hyper connectiviteit & Hyper automation
2. Adaptiviteit; het netwerk als een sensor
3. Edge en Private netwerken
4. Focus op de experience
5. Telecom: abonnement op innovatie

Edwin Kanis

Axians



50   TBM • DECEMBER 2022

Pridis is géén system integrator en ook géén 
aanbieder van standaard oplossingen. We 
zijn vooral een aanbieder die spraak en 
andere manieren van communicatie met 
elkaar verbindt”, benadrukt Johan. “Leverden 
we oorspronkelijk applicaties, daar zijn nu 
diensten voor in de plaats gekomen. We 
koppelen de oude en de nieuwe wereld aan 
elkaar en zitten in een transitie waarbij alles 
naar de cloud gaat. Door software ‘as a 
service’ verandert hardware in bytes en gaat 
steeds meer via de cloud. Het overgrote deel 
van alle communicatie gaat via messaging 
en chat en voor een klein deel nog maar via 
voice”, gaat Van Oostveen verder. 

Stroomversnelling
Vanaf de start in 1994 heeft Pridis zich voort-
durend aangepast aan de snel veranderende 

markt. Zo is het gecertificeerd voor Microsoft 
Teams en biedt het door de toevoeging van 
CC in de vorm van Callcenter-agents en route-
ringen een up-to-date oplossing voor MKB+ 
organisaties. En dat als aanvulling op de 
wallboarding, routing analytics en alles rondom 
video en spraak toepassingen. 

Dankzij een visie waarmee Pridis zijn tijd 
vooruit was, wisten Johan en zijn mensen tijdig 
in te spelen op de snel groeiende behoefte 
om steeds meer in een virtuele wereld te 
werken. “Wel is het zo dat alles wat je in de 
cloud moet uitwerken vijf keer meer energie 
kost dan voorheen. We hebben de diensten 
beschikbaar maar je moet er veel meer kennis 
in steken en je moet ook een goede visie 
hebben van waar je naar toe wilt. 

Johan: “Voor de transitie die we daarvoor al 
hadden ingezet, hebben we tijdens corona het 
gaspedaal flink in moeten trappen toen duidelijk 
werd dat virtualiteit in een versneld tempo 
door zou gaan. De receptie, de binnendienst 
en faciliterende afdelingen, alles wat je binnen 
een organisatie nodig hebt is steeds meer 
virtueel. Daar moet je mensen ook in faciliteren. 
Spraak en video worden nu afgehandeld via 
de desktop, denk daarbij aan MS-Teams, 
Zoom en Google Hangout. Deze applicaties 
voorzien in communicatie binnen de organi-
satie in spraak en video toepassingen. Voor 
iedereen daarbuiten moet je aparte technologie 
gebruiken. Precies daar komen we met onze 
Pridis toepassingen en diensten om de hoek 
komen kijken waarbij we tevens koppelen met 
de bestaande PBX leveranciers” 

 

Al meer dan twintig jaar biedt  
Pridis met haar onafhankelijke 
positie in de markt sterke 
overbruggings oplossingen die elk 
bestaand communicatieplatform 
kan integreren tot een naadloze 
UC-omgeving. En dat in een markt 
waar cloud-oplossingen traditi-
onele communicatie-oplossingen 
in rap tempo naar de achtergrond 
doet verdwijnen, biedt Pridis haar 
partners hulp met totaaloplossingen 
op maat. We zijn benieuwd naar 
de visie van Johan van Oostveen, 
directeur van Pridis. 

Pridis zet in op de verbreding 
van chat en callcenter software 
in de cloud
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Priotering
Pridis heeft callcenter functionaliteit toege-
voegd en kan platformen aan elkaar koppelen, 
waarbij gebruikt wordt gemaakt van wacht-
rijen, vaardigheden en agent beschikbaarheid. 
Samen met de receptie posten levert Pridis 
sinds het laatste kwartaal in 2022 ook de 
software voor de callcenter agenten. Dat doen 
we inmiddels allemaal vanuit de cloud en 
wereldwijd. Naast de bestaande PBX leveran-
ciers zijn we daartoe ook door Microsoft-gecer-
tificeerd. Dat stukje bridging aan de voorkant 
van een organisatie tussen de nieuwe en de 
oude wereld is de positionering waar we ons 
als Pridis bevinden.” 

De integratie van spraak en andere manieren 
van communicatie was er al voordat steeds 
meer voor hybride werken werd gekozen. 
Hybride werken leidt er steeds meer toe dat 
spraak, chat en video samen als een bericht via 
de sociale media binnenkomen om vandaaruit 
te worden verzameld om vervolgens te worden 
doorgezet binnen een organisatie.

Bruggen slaan
Bruggen slaan om platformen en oplos-
singen met elkaar te laten werken, is zeker 
belangrijk in deze tijd waarin de machtspositie 
van werkgevers versus werknemers aan het 
verschuiven is. Er zijn werknemers die er op 
staan twee dagen per week thuis te werken. 
Daar zijn dus middelen voor nodig omdat te 
faciliteren en te zorgen dat zij bereikbaar zijn. 
“Voor een ziekenhuis betekent dit dat een hele 
receptiedesk of de hele frontdesk virtueel kan 
zijn en niet meer fysiek op dezelfde locatie. Dat 
zelfde geldt voor het gemeentehuis.” Wat Pridis 
onder meer doet is traditionele receptieposten 
verbreden met callcenter software. Zo kunnen 
er meerdere profielen van receptieposten 
aangemaakt worden. “Zo is het ene profiel puur 
de receptie waar alle verkeer op binnenkomt 
maar zit daar ook het backofficeverkeer bij.”

MS Teams
Kijk je naar de Nederlandse gemeentes en de 
tenders die daar uitgeschreven worden, dan 
zie je dat een groot deel nog altijd traditionele 
telefonie is. Een deel is volledig virtueel. “De 
backoffice van organisaties willen allemaal 
op Teams werken. Je ziet dat professionele 
medewerkers graag met Microsoft Dynamics 
werken aan de CRM kant, SharePoint voor 
alle interne documenten en presentaties en 
Teams aan de communicatieve kant. Het is 

dan allemaal intern gericht. Op zich mooi maar 
het bruggetje naar de externe organisatie blijft 
dan even liggen en daar wordt dan alsnog voor 
een traditioneel systeem gekozen. Klanten 
kiezen dan voor ‘Teams Only’ met Pridis maar 
er zijn ook klanten waar Teams een onderdeel 
is, omdat ze nog een bestaand callcenter 
hebben waar nog omheen gebouwd moet 
worden. Maar ook dan bieden we daarvoor de 
oplossing. 

Verwachtingen
Johan ziet voor het komend jaar een beweging 
richting AI (artificial intelligence) en verwacht dat 
chatbots en voicebots een steeds dominantere 
rol gaan spelen. “Die ontwikkeling zal alleen 
maar verder toenemen. Tekst- en datastromen 
zullen geoptimaliseerd worden door geauto-
matiseerde technologie. Hierdoor zal iemand 

vanuit een chat op een gegeven moment 
door classificatie de juiste handover krijgen. 
Toch zal spraak ondergeschikt raken aan 
messaging. Daarom is classificatie van de chats 
belangrijk, zodat we kunnen zorgen dat de 
juiste medewerkers worden ingezet en met de 
juiste profielen van agents. We zullen zelf geen 
bots gaan bouwen maar ze wel faciliteren. Met 
al die profielen en big data die dan beschikbaar 
zijn, kun je de gebruiker een betere ‘customer 
experience’ bieden.” 

Duidelijk blijkt uit dit alles dat het partners  
van Pridis volop kansen biedt om klanten  
te bedienen met maatwerk. Juist door de  
vele mogelijkheden om, desgewenst stap  
voor stap en in het eigen gewenste tempo, 
met oplossingen te komen om klanten  
te faciliteren. 

Pridis
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Het einde van het jaar is natuurlijk hét moment om terug te kijken, maar ook om alvast een blik vooruit te werpen op  
wat komen gaat. 2022 was een veelbewogen jaar met twee geweldige fysieke (!) BTG Events, heel veel inspirerende 
bijeenkomsten én een prachtige mijlpaal. Een goed voorbeeld van return on investment door building bridges in een 
connected society. En ook voor 2023 zijn er genoeg kansen uit uitdagingen.

Return on investment  
door building bridges in  
a connected society 

Petra Claessen
CEO BTG en BTG Services
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Visie 2023

In 2022 stond belangenbehartiging bij BTG 
hoog op de agenda. Het jaar luidden we stevig 
in met een digitale nieuwjaarsbijeenkomst. 
We deelden de uitkomsten van de BTG ICT 
Development Index, opgesteld na onderzoek 
door Motivaction. En Jan-Peter Balkenende 
sprak in zijn keynote over digitale en econo-
mische ontwikkelingen in Nederland. In de 
maanden daarna organiseerden we een aantal 
masterclasses en bijeenkomsten bij bedrijven 
(onze partners en leden). Daarnaast is BTG 
gevraagd om te participeren in een groot 
landelijk project: Future Network Services 
(FNS), en in een meer specifiek traject via het 
Agentschap Telecom: Dynamic Spectrum 
Management Sharing DSMS).

BTG Event 30 juni 
Het BTG Event van 30 juni in Huis ter Duin was een 
interessante samensmelting van diverse sprekers en 
thema’s. Gregory Sedoc opende het event en sprak 
over het gebruik van data in de sport. Ook start-ups 
en scale-ups hielden inspirerende verhalen op het 
podium en de dag werd afgesloten door Jeroen 
Dijsselbloem. Ook hij sprak uitvoerig over de digitale 
economie.
 
Do IoT Fieldlab
Binnen het consortium van het Do IoT Fieldlab met 
de TU Delft organiseerde BTG samen met partners 
een zeer spraakmakende bijeenkomst bij Unmanned 
Valley. Na de drukbezochte bijeenkomst werd 
iedereen uitgenodigd om naar een indrukwekkende 
droneshow te kijken.

Smart City Expo World Congress
BTG kreeg tijdens Smart City Expo World Congress 
in Barcelona vanuit de RVO en marktpartijen de 
leiding op het NL Paviljoen. Let’s build climate- 
neutral and smart cities together, was de titel van 
het paviljoen. Met van 13 tot en met 16 november 
volop kansen voor eindgebruikers, solution partners, 
de delegatie van RVO, studenten van de Fontys 
Hogeschool en tal van sprekers. De ambassadeur 
van Nederland in Spanje, Roel Nieuwenkamp, 
opende samen met Petra Claessen CEO BTG &  
BTG Services, het NL Paviljoen. Het was een 
ontmoetingsplaats voor gemeenten, trade en 
innovate partners, de missie vanuit de overheid, 
partners en het onderwijs. Met als één van de 
hoogtepunten: de profilering van diverse steden  
met hun eigentijdse, innovatieve ontwikkelingen.

Manifest Duurzame Digitalisering 
Een mijlpaal in ons BTG bestaan: de onder-
tekening van het Manifest Duurzame Digitalisering. 
Om Nederland koploper te maken van duurzame 
digitalisering moet er snel een heldere, nationale 
aanpak komen. Digitalisering is een essentieel 
onderdeel van verduurzaming en de digitalisering 
zélf moet ook duurzaam zijn. In dit manifest roept 
de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering op tot 
actie, samen met een groot aantal organisaties die 
het manifest hebben ondertekend. Het is nodig om 
als Nederland kansen te verzilveren, knelpunten weg 
te nemen en tot een duidelijke routekaart te komen. 
De minister van Economische Zaken en Klimaat, 
Micky Adriaansens, neemt deze rol op zich in nauwe 
samenwerking met de overheid, kennisinstellingen, 
branches, bedrijfsleven en burgers. Het manifest 
schetst de eerste essentiële stappen en doet 
tastbare suggesties om dit doel te bereiken. BTG is 
één van de ondertekenaars en daar zijn we trots op! 
 

BTG Event 7 december
Het BTG Event van 7 december 2022 staat in 
het teken van best practices met de BTG ICT 
Awards, zowel voor de managers als voor de young 
professionals van gebruikers en solution partners. 
De genomineerde kandidaten pitchen hun project 
en verschillende sprekers brengen praktijkvoor-
beelden naar voren. Marcel Levi sluit de dag af met 
een keynote over (onder meer) digitalisering in de 
gezondheidszorg.  

Uitbouw 
Om de vereniging verder uit te bouwen, is er veel 
aandacht voor het interesseren van gebruikers in 
de IT en communicatietechnologie. BTG kent een 
stabiele samenstelling in het aantal leden en partners. 
Bij het benaderen van nieuwe leden en partners 
hebben we oog voor pluriformiteit en diversiteit. 

 BTG building bridges in a digital society 
BTG richt zich in 2023 op een weerbare en wel-
varende digitale economie. Dit komt overeen met 
de beleidsuitgangspunten van de Strategie Digitale 
Economie van het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat. Bij dit onderwerp kijken we naar 
de digitale infrastructuur en naar de digitale transitie 
in onze maatschappij. Het jaarthema van 2023, BTG 
building bridges in a digital society, sluit naadloos aan 
bij deze digitale strategie.

Samenwerken & belangen behartigen
In 2023 hebben we onverminderd aandacht voor 
samenwerkingsverbanden en belangenbehartiging. 
Dit doen we samen met onze leden en partners. 
Hiervoor gaan we uiteraard weer verschillende bijeen-
komsten organiseren. De overheid legt haar accenten 
bij het digitale fundament van onze maatschappij, 
de digitale overheid, de digitale samenleving en de 
digitale economie. 

Woman in Tech
In 2023 gaan we verder met de Women in Tech 
sessies: topvrouwen uit de ICT, overheid en het 
bedrijfsleven komen volop in de aandacht en we 
maken concreet verbinding met het onderwijs.

Kortom, hou onze programmering in de gaten 
voor álle activiteiten in 2023. Veel dank voor het 
vertrouwen in 2022 en samen op naar het nieuwe 
jaar, met volop kansen en uitdagingen!

‘Een mijlpaal in ons BTG bestaan: 
de ondertekening van het Manifest 
Duurzame Digitalisering’
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HEEFT HET TRADITIONELE  
IT-BEDRIJF NOG TOEKOMST?
Met de opkomst van de cloud en de verdergaande digitalisering, doet zich een belangrijke 
omwenteling in de IT-branche voor. Het traditionele businessmodel van ITServices bedrijven 
staat in toenemende mate onder druk. Hier spelen vervangende services en nieuwe 
marktspelers een belangrijke rol. Wat betekent dit voor het traditionele IT (outsourcing) bedrijf 
en welke strategie kan men volgen om deze concurrentiestrijd te overleven? Jan Bouman is 
partner bij IT-consultancy Burnt Oak Benelux en geeft hieronder een antwoord op deze vraag. 
Een must read voor iedereen die nadenkt over de toekomst van zijn (IT-)bedrijf.

Tot eind tachtiger jaren werd de ‘IT-industrie’ 
gedomineerd door hardware-bedrijven als IBM, 
Hewlett Packard, Digital Equipment Corpo-
ration en Olivetti. Door de groeiende toepassing 
van IT nam ook de vraag naar softwareont-
wikkelaars toe. Dit resulteerde in de snelle 
opkomst van bedrijven als BSO in Nederland, 
WM-data in Zweden, CAP in Frankrijk en 
Logica in de UK. Sommige groeiden in de loop 

van de jaren uit tot inter nationaal opererende 
systems integrators. Parallel gingen bedrijven 
zich richten op de ontwikkeling en verkoop 
van standaard software (SAP) en databases 
(Oracle). In de negentiger jaren kwamen 
bedrijven op, die zich specialiseerden in het 
outsourcen van IT-services, vaak op basis van 
eigen datacenters en netwerkoplossingen 
(EDS). Grote IT-bedrijven groeiden uit tot 

one-stop- shop leveranciers van uiteenlopende 
IT-services, van consultancy tot werkplek-
beheer. Uit deze ‘oersoep’ ontstond een redelijk 
overzichtelijke leveranciersstructuur die de 
afgelopen 25 jaar stabiel gebleven is, maar 
waarin nu snel verandering dreigt te komen.

Het bestaande businessmodel
Het verdienmodel van de traditionele IT- 
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industrie is nog steeds voor een deel gebaseerd 
op uren maal tarief. Hierbij komen investeringen 
in hardware en software meestal voor rekening 
van de klant. Het outsourcing-business model 
wijkt daar gedeeltelijk van af, omdat de klant 
niet langer voor de ingezette resources betaalt, 
maar voor vastgelegde services en service 
levels. De leverancier vergroot zijn winst door 
kosten te reduceren via schaalvergroting, 
efficiencyverbetering, offshoring en automati-
sering. In de beginjaren van de IT-outsourcing 
vielen deze besparingen relatief eenvoudig 
te realiseren. In de loop van de tijd werd dit 
echter steeds moeilijker. Als consequentie 
van dit model ontstond een op kosten-
besparing gerichte cultuur en een hardnekkige 
weerstand tegen het doen van investeringen 
in vernieuwing en innovatie. Verzoeken van 
sales teams om investeringen werden vaak 
beantwoord met de uitspraak “wij zijn geen 
bank”. Het offshoren van arbeid speelt in het 
outsourcing business model een belangrijke rol. 
Dit had echter als neveneffect dat met name 
Indiase bedrijven hun kans grepen om de thuis-
markt van de gevestigde westerse IT-Service 
bedrijven te penetreren. Het succes van deze 

nieuwe spelers berust grotendeels op lagere 
arbeidskosten, goed opgeleide medewerkers 
en klantgerichtheid. In grote trekken opereren 
deze offshorebedrijven echter op dezelfde 
manier als de gevestigde westerse spelers. Dat 
betekent dat ook zij hun serviceaanbod moeten 
aanpassen om meer toegevoegde waarde te 
leveren, en tevens hun lokale aanwezigheid 
moeten vergroten. Door recente geopolitieke 
ontwikkelingen onderkennen overheden en 
bedrijven steeds meer hun afhankelijkheid 
van het globale supply-chain model. Een van 
de vragen hierbij is in hoeverre deze afkeer 

van globalisering zich gaat vertalen in nieuwe 
kansen voor lokale en regionale spelers.

Een nieuw businessmodel
Met de opkomst van bedrijven als Amazon 
en Google komt de positie van de traditionele 
spelers meer en meer onder druk te staan. Het 
verdienmodel van deze bedrijven is gebaseerd 
op advertentie-inkomsten (Google), online 
verkoop (Amazon), software licenties (Microsoft) 
en het vercommercialiseren van informatie (o.a. 
Google). Deze activiteiten genereren enorme 
kasstromen, die het mogelijk maken grote 
investeringen in datacenters en infrastructuur 
te doen. De schaal waarop deze ‘hyperscalers’ 
opereren is ongekend. Bovendien investeren 
deze bedrijven massaal in cloud capaciteit, 
zonder dat daar bij voorbaat klantcontracten 
tegenover staan. Iets waartoe de traditionele 
IT-spelers niet in staat zijn. Naast bedrijven en 
instellingen, vormt de consument een belang-
rijke doelgroep voor deze hyperscalers. Daar 
tegenover hebben de traditionele IT-bedrijven 
bijna uitsluitend bedrijven en overheden als 
klant. Deze cloud spelers hebben daardoor een 

Jan Bouman. Burnt Oak

Bij het outsourcing-business model betaalt 
de klant voor vastgelegde services en service 
levels. De leverancier vergroot zijn winst door 
kosten te reduceren via schaalvergroting, 
efficiencyverbetering, offshoring en 
automatisering
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nieuw businessmodel, dat niet te kopiëren valt. 
Deze ontwikkeling betekent dat meer en meer 
klanten richting deze grote cloud aanbieders 
migreren. Met als gevolg dat de traditionele 
outsourcing markt krimpt, waardoor de 
dekking van de investeringen afneemt, terwijl 
de kosten toenemen. Het eens zo succesvolle 
outsourcing-model – grotendeels gebaseerd op 
schaalvergroting – blijkt dus opeens niet meer 
te werken. Er ontstaat een negatieve spiraal. 
Langlopende outsourcing-contracten dreigen 
een molensteen om de nek van veel IT-bedrijven 
te worden. Dit wordt versterkt door de opkomst 
van Apps en SaaS, oplossingen die rechtstreeks 
vanuit de cloud worden aangeboden.

Europa
In Europa wordt deze nadelige situatie nog 
versterkt door het feit dat alle in Europa  
opererende hyperscalers, Amerikaans zijn.  
Er is geen enkel Europees bedrijf dat met 
succes op deze markt opereert. Pogingen  
in deze richting hebben gefaald omdat men 
bleef steken in het oude businessmodel, 
met focus op kosten besparing en onderlinge 
concurrentie. Een initiatief tot samenwerking 
tussen grote Europese IT-bedrijven en de EU  
is destijds niet van de grond gekomen, 
ondanks het feit dat de EU zelf een groot 
afnemer van clouddiensten is. In 2020 is er 
een Europees initiatief gestart onder de naam 
Gaia-X. Hierin werken 22 Europese bedrijven 
samen. Gaia-X richt zich de ontwikkeling van 
een Europees software-raamwerk dat bovenop 
bestaande cloud platformen functioneert. Dit 
framework moet er onder meer voor zorgen dat 
gebruikers minder afhankelijk worden van één 
specifieke cloud leverancier. 

Hoe reageren IT-bedrijven op deze  
ontwikkeling?
Veel grote en kleinere IT-bedrijven verschuiven 
hun aandacht van IToutsourcing naar transfor-
matie- en migratieprojecten. Zij functioneren op 
deze manier als toeleveranciers van de grote 
cloud en SaaS-aanbieders en verliezen hiermee 
voor een belangrijk deel hun ‘recurring’ omzet.
Naast de traditionele IT-bedrijven zijn er veel 

nieuwe bedrijven ontstaan die zich op deze 
niche richten. Momenteel wordt een groot deel 
van de cloud migratie projecten uitgevoerd 
door zulke gespecialiseerde bedrijven. Ook 
de opkomst van allerlei specialisten op het 
gebied van digitalisering leidt tot verlies van 
marktaandeel voor de traditionele systems 
integrators. Weliswaar is de migratiemarkt 
op zichzelf een interessant marktsegment, 
maar tegelijkertijd zien we dat de cloud- en 
SaaS aanbieders dit segment penetreren, 
door bijvoorbeeld expertise op te kopen. 
Sommigen zijn van mening dat het allemaal 
zo’n vaart niet zal lopen, en dat legacy-sys-
temen en datacenters nog lang in gebruik 
zullen blijven. Het zal zeker nog jaren duren 
voordat het merendeel van deze systemen naar 
de cloud gemigreerd is, maar de trend gaat 
onherroepelijk die richting op. Dat bewijzen 
ook de jaarlijkse groeicijfers van 30-40%. In de 
afgelopen twee jaren zien we als reactie op de 
bovengenoemde marktverschuiving, dat grote 
IT-bedrijven, zoals IBM, hun outsourcing-activi-
teiten afstoten, door ze te verzelfstandigen of ze 
al dan niet openlijk in de etalage te zetten. Voor 
het betreffende moederbedrijf is deze aderlating 
een mogelijkheid om van deze verlieslatende 
activiteiten af te komen. De vraag is echter hoe 
levensvatbaar deze verzelfstandigde activiteiten 
zijn en welk risico bestaande klanten lopen 
bij een eventueel omvallen van deze verzelf-
standigde bedrijven.

Kan men overleven?
Voor het traditionele IT-outsourcing bedrijf is 
dit de hamvraag. Gedacht kan worden aan de 
volgende oplossingsrichtingen, die mogelijk in 
elkaars verlengde liggen.

•  Partnerships 
Veel bedrijven zoeken het noodgedwongen 
in een samenwerkingsmodel met de grote 
cloud leveranciers. Op deze manier kan men 
bestaande klanten een hybride oplossing 
bieden. Op termijn is deze route riskant omdat 
men zich hiermee afhankelijk maakt. Men 
wint echter noodzakelijke tijd om strate-
gische veranderingen door te voeren en 

minder afhankelijk te worden van klassieke 
IT-outsourcing contracten.

•  Specialisatie 
Een andere oplossingsrichting vorm het 
aanbieden van meer marktspecifieke 
expertise, digitale innovatie, functioneel  
applicatiebeheer en business process 
outsourcing. Dit - gecombineerd met het 
beheer van hybride infrastructuren en 
cybersecurity - blijft voorlopig een belangrijke 
groeimarkt.Interessant is te zien hoe  
gespecialiseerde SaaS-bedrijven als Oracle, 
zich op dit terrein ontwikkelen (zie rechter 
kolom).

•   Mergers & Acquisitions 
Met betrekking tot legacy-systemen moet de 
oplossing op de korte en middellange termijn 
gezocht worden in schaalvergroting door 
consolidatie van outsourcing contracten,  
al dan niet via strategische overnames van, 
dan wel partnerships met concurrenten.  
Door samenvoeging en verregaande 
automatisering kan de levensduur van deze 
tak van sport verlengd worden. Zo’n tweede 
outsourcing-golf vereist echter majeure 
inspanningen op meerdere terreinen. Denk 
aan de financiering, het omzetten van klant-
contracten en de impact op het bestaande 
personeel. Met betrekking tot de financiering 
zijn met name de Private Equity fondsen 
momenteel actief in deze markt.

•    Kopiëren 
Tenslotte blijft het een interessante optie om 
te zien of Europese IT-bedrijven in staat zijn 
om – al dan niet gezamenlijk en zo mogelijk 
met ondersteuning van Brussel – een eigen 
Europese Cloud datacenter-infrastructuur te 
bouwen en met succes te exploiteren. Een 
dergelijke infrastructuur moet voldoende 
schaalgrootte hebben om met de bestaande 
hyperscalers te concurreren. De technologie 
vormt hier niet het probleem, maar wel de 
financiering, de concurrentieverhoudingen, 
de geliberaliseerde Europese markt en de 
internationale politiek.

Veel IT-bedrijven verschuiven van IT-
outsourcing naar transformatie- 
en migratieprojecten en verliezen 
voor een belangrijk deel hun 
‘recurring’ omzet



 De klant is tevreden, maar 
ClearVox blijft investeren 
in eigen platform 
Eerder dit jaar spraken we uitgebreid met Nick de Haas 
over alle nieuwe ontwikkelingen binnen ClearVox. Zoals de 
vernieuwde app en de verdere uitbouw van ClearVox Nexxt. 
De afgelopen periode hebben Nick en zijn ontwikkelteam 
niet stil gezeten, tijd voor een update.

Nick: “Begin dit jaar is de ClearVox Nexxt App 
gelanceerd. De afgelopen tijd is een aantal 
nieuwe mogelijkheden toegevoegd. Zo is de 
contactpersonen synchronisatie verbeterd 
en hebben we automatische 4G/5G-WiFi 
schakeling ingebouwd. Ook hebben de functie 
Routerschakelingen toegevoegd, waarmee 
je vanuit de app de telefooncentrale kunt 
aansturen. Zo kun je de bedrijfsrouteringen 
schakelen, bijvoorbeeld als het bedrijf ad-hoc 
anders bereikbaar moet zijn of klanten een 
ander bandje moeten horen. Dat kan ook als 
je onderweg bent. Andere toevoegingen aan 
de App zijn statistieken en een duidelijke online 
status. Daarnaast is de bereikbaarheid  
significant verbeterd. “Daar hebben we heel 
hard aan gewerkt”, stelt Nick. 

We gaan voor de tien
Maar stilstaan doet ClearVox zeker niet. Andere 
toevoegingen staan voor 2023 op stapel, zoals 
wachtrijen. Straks kun je via de app gemakkelijk 
in- en uit loggen binnen de wachtrij, waar je 

ook bent. Daarnaast heb je diverse wachtrij 
inzichten om nog efficiënter te kunnen werken. 
“Met wat we bereikt hebben maken we klanten 
heel blij. We kunnen zeggen dat onze app 
klaar is om te doen wat ervan verwacht wordt. 
Kortom, we zijn heel tevreden, maar we geven 
ons nooit een tien. We moeten klaar staan voor 
verbeteringen. En daar werken we voortdurend 
aan. Op de achtergrond zijn we druk bezig 
met extra integraties zoals web-chat en Bots 
integraties die klanten op veel fronten kunnen 
helpen. Verder betrekken we de partners bij de 
verdere ontwikkeling van de app, dat vinden we 
erg belangrijk. Zij hebben veel meer gevoel bij 
de eindklant, wat missen zij nog om met ons 
naar de tien te gaan? Hun beste ideeën gaan 
we ook daadwerkelijk ontwikkelen, we doen het 
immers ook samen.

Klantrelatie voor de lange termijn
Cruciaal is ook de uitbreiding van de API- 
marketplace om meer slimme integraties te 
realiseren, benadrukt Nick. Niet onbelangrijk, 
want ClearVox besteedt veel aandacht aan 
het aanbieden van goede API koppelingen in 
de eigen portal. “Het goed inhaken op API’s 
scheelt ons én de partner tijd en capaciteit. En 
we liften mee op een goed bestaand product 
van een ander. Maar we moeten wel zorgen 
dat het allemaal klopt met elkaar. Dus echt alles 
op één plek beheren. En, hoe intelligenter de 
oplossingen van de integratiepartners zijn, des 
te mooier de oplossingen we kunnen bieden.”

Nick tot slot: “De fundering is goed. Ons 
platform is nóg stabieler geworden. De  
ontwikkelingen gaan niet altijd zo snel als we 
willen, maar daardoor hebben we wel meer 

tevreden partners. We moeten immers zorgen 
dat partners en hun klanten het gevoel hebben 
dat we goed bezig zijn voor de lange termijn.  
We zien dat ClearVox zo makkelijk voor ze is, 
dat eindklanten veel ook zelf kunnen doen.  
Dat zorgt ervoor dat eindklanten het leuk vinden 
om met ClearVox te werken en ook ambas-
sadeurs worden. Als ik kijk wat wij doen met 
8 developers, kan ik alleen maar trots zijn. En 
met 75.000 gebruikers kun je wel zeggen dat 
we goede stappen zetten. Ik kijk ook altijd naar 
hoeveel klanten afhaken. Dat komt nauwelijks 
voor. En dat geeft me een goed gevoel. Dat we 
bouwen aan iets waar mensen blij mee zijn en 
dat ze daardoor ook echt voor de lange termijn 
bij ons blijven.”

Feestdagen op 
komst, opgelet!
Omdat het bijna kerst is, heeft 
Nick een aardig voorbeeld van de 
werking van ClearVox Nexxt. “Bijna 
iedere partner kent wel de situatie 
dat klanten op 24 december om 
16:00 bellen, help, staat het bandje 
wel actief morgen? Met de Clervox 
Nexxt app kan de klant zelf het 
bandje klaarzetten en heeft zo zelf de 
touwtjes in handen.”

De ClearVox 
Nexxt app 
(IOS en Android)
• Nog gebruiksvriendelijker
• Betere bereikbaarheid
• Nieuw design
• 4G/5G/Wifi overschakeling
• Vernieuwd videobellen
• Verbindingsindicator
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Ruud werkt al zo'n 20 jaar in de UC/CC-sector, 
waarvan de laatste jaren bij KPN, Avaya en 
Mitel. "Vorig jaar werd ik benaderd door Miro 
Grulovic (Head of Sales Benelux & DACH) om 
het partnerkanaal in de Benelux op te zetten. 
Miro en ik kennen elkaar van KPN en dit leek 
ons een mooie uitdaging. De Benelux markt 
is een belangrijke markt voor Talkdesk, waar 
we nu steeds meer naamsbekendheid krijgen. 
Vanuit onze channel first aanpak werken we 
samen met een aantal partners om organisaties 
de beste klantervaring te bieden. Dit wordt 
gecombineerd met een uitgebreid onboarding 
en go-to-market programma. Daarbij betrekken 
we onze partners bij onze innovatie-uitrol.“

De kracht van het bedrijf ligt in het product-
aanbod. Als klanten het platform zien, zijn ze 
meteen overtuigd. Hetzelfde geldt voor poten-
tiële partners, merkt Ruud. "We zien dat steeds 
meer resellers zich willen onderscheiden. De 
meeste van hen en hun klanten zitten nog bij 
traditionele leveranciers die achterlopen in de 
adoptie van cloudontwikkeling en innovatie. 
Maar hun klanten vragen om CCaaS- 
oplossingen en continue innovatie. Wij kunnen 
die leveren. Talkdesk ondersteunt zijn partners 
op alle gebieden, zoals implementatie, verkoop-
ondersteuning en engineering. Mijn uitdaging 
voor 2023 wordt het verder ontwikkelen van 
een solide partnerlandschap waarmee we in elk 
segment groei kunnen realiseren."

Hoe ontwikkelt de CCaaS-markt  
zich momenteel?
De contactcentermarkt is veranderd door 
veranderd klant- en consumentengedrag.  

Dit heeft geleid tot andere mogelijkheden, 
functies en platforms. Klanten geven de 
voorkeur aan een Cloud-oplossing. Deze 
verschuiving is moeilijk geweest voor traditi-
onele aanbieders. De meeste hebben ervoor 
gekozen hun fysieke on prem-omgevingen te 
virtualiseren en onder te brengen in gedeelde 
datacenters. Dat wordt dan voorgesteld als 
"cloud", maar is in werkelijkheid niets meer 
dan een gehoste versie van precies dezelfde 
oplossing. De eerste echte cloudleveranciers
ontdekken nu dat hun keuze voor een 
datacenter in de cloud en de virtualisatie ervan 
het voor hen moeilijk maakt om snel te schalen 
en te innoveren. En dat is waar de markt 
vandaag om vraagt. Veel van die traditionele 
aanbieders hebben het moeilijk. Talkdesk 
echter, dat onlangs voor het vierde opeen-
volgende jaar werd uitgeroepen tot Leader in 
het Gartner Magic Quadrant voor CCaaS, is 
gebouwd en ontworpen voor de cloud.

Wat zijn de aandachtspunten voor  
jullie klanten? 
Klanten willen niet zozeer functionaliteit als 
wel een visie op het gebruik van hun contact 
center waaraan je als aanbieder moet 
kunnen voldoen. Vijf eisen zien we vaak 
terug: 

•  Inkomsten genereren - Trans-
formeer een traditioneel gezien 
kostencentrum in een winstgevend 
onderdeel van het bedrijf.

•  Klantervaring - Trek nieuwe klanten 
aan en verkoop meer of bedien 
bestaande klanten beter.

•  Operationele efficiëntie - Elimineer de "ruis" 
met selfservice en AI en stel het bedrijf in 
staat om op nieuwere kanalen te werken 
zonder het personeelsbestand uit te breiden.

•   Operationele flexibiliteit - Reageren op ver - 
anderende marktomstandigheden en 
voldoen aan nieuwere trends en regelgeving. 

•  Meer doen met minder mensen, door 
ML en AI te gebruiken, waardoor u meer 
gesprekken kunt automatiseren en agenten 
kunt inzetten voor complexere klantvragen.

En hoe zien jullie de toekomst?
Bij Talkdesk zijn we echt geboren in een 
toekomstbestendige en flexibele cloud. Door 
de flexibiliteit van het platform in combinatie 
met onze innovatiekracht en focus op het 
kanaal zien we de toekomst als een uitdaging 
die we graag aangaan! Trends die we zien zijn 
Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning 
(ML). Naarmate de verwachtingen en inter-
actiekanalen van klanten groeien, neemt de 
behoefte aan betere manieren om consistent 
   hoge service 

te 

Talkdesk vol ambitie 
op weg naar 2023
Ruud van Asperen is sinds een jaar werkzaam als Regional Channel Manager Benelux. Deze Contact Center 
specialist heeft zich het afgelopen jaar flink in de kijker gespeeld op de Nederlandse markt met haar unieke Cloud  
propositie. We vroegen Ruud waar het succes van Talkdesk aan te danken is en wat we volgend jaar kunnen  
verwachten? "2022 was een geweldig jaar voor Talkdesk. We hebben een sterk en compleet team opgebouwd in  
de Benelux. Hierdoor kunnen we in 2023 nog meer groeien."
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leveren 
toe. 
Klanten 
de mogelijkheid 
geven om met behulp 
van AI zichzelf te bedienen en machine 
learning implementeren om agenten intelligent 
te ondersteunen met AI-gestuurde tools zorgt 
voor betere, consistentere klantervaringen, 
zonder dat er extra personeel nodig is. Een 
ander voordeel van het gebruik van cloud 
based platforms is het wegvallen van grote 
investeringen in fysieke technologie, die snel 
kan verouderen, vaak dure onderhouds-
contracten vereist en moeilijk snel kan worden 
opgeschaald.

Wat hebben jullie dit jaar toegevoegd en 
wat kunnen we volgend jaar verwachten?
Bij Talkdesk hanteren we een agile benadering 
van ontwikkeling en uitbreiding van functies. 
Terwijl we 4 nieuwe releases per jaar brengen 
die vaak meer dan 30 nieuwe functies en 
ontwikkelingen bevatten, voegen we ook 
voortdurend beveiligings- en prestatie -
ver beteringen toe aan bestaande producten 
en diensten. Onze belangrijkste ontwikkeling 
dit jaar was het bieden van oplossingen op 
maat voor verticale sectoren zoals Finance, 
Healthcare, Retail en Hospitality Een focus 
waarmee agenten veel efficiënter kunnen 
werken. Neem als voorbeeld de retail: hier 
hebben we niet alleen geïntegreerd met 
Shopify CRM, maar hebben we de contex-
tuele informatie en de hele e-commerce 
ervaring van Shopify naar de Talkdesk agent 
workspace gebracht.

In hoeverre komen  
UC en CC samen?

UCaaS-leveranciers richten zich op  
een "one-size-fits-all" model dat een 

meer traditioneel telefoniemodel volgt om 
werknemers te laten samenwerken. Voor  
deze leveranciers is CCaaS een add-on,  
vaak onhandig geïntegreerd met hun UCaaS- 
oplossing. De klantervaring is een bijzaak.  
Wij zien de kloof tussen UCaaS en CCaaS 
met de dag kleiner worden. Consumenten 
verlangen vaak "lichte" contactcenter-eisen 
voor de backoffice, zoals gelijkmatige 
gespreksdistributie of distributie van enkele 
groepsnummers. Contact center-gebruikers 
willen vaak gemakkelijk kunnen "samen-
werken" met hun back office-collega's en hen 
in sommige gevallen betrekken bij contact 
center-gesprekken. 

Er is bij potentiële klanten behoefte aan één 
enkel platform voor beide. In veel situaties 
is een one size fits all aanpak niet de beste 
oplossing. Voor een professionele goed 
ontworpen ervaring, eventueel aangepast 
aan een specifieke branche, moet je een 
oplossing kiezen die daar specifiek op is 
afgestemd. Onze oplossing is specifiek 
ontworpen voor diepe integraties met 
toonaangevende platforms zoals SalesForce, 
Zendesk, Microsoft Dynamics en SAP om een 
bijna naadloze integratie mogelijk te maken, 
waardoor je het beste van twee werelden 
krijgt. De andere optie is om te kiezen voor 
een specialist per component. Dit is waar 
Talkdesk business partners veel waarde 
toevoegen. Zij zijn in staat de behoeften van 

de klant te identificeren en deze te koppelen 
aan de gewenste bedrijfsresultaten om de 
juiste oplossing(en) te leveren. In veel gevallen 
kan die partner dan het aanspreekpunt zijn 
voor zowel de UC als de contact center 'best 
of breed' oplossing. Ideaal voor de klant.

Werken jullie samen met Microsoft?
Talkdesk heeft onlangs de Microsoft Teams 
Connected Contact Centre certificering van 
Microsoft behaald. Hiermee is de Talkdesk 
Microsoft Teams Connector officieel  
gevalideerd en algemeen beschikbaar voor 
alle Talkdesk klanten. De certificering als 
Connected Contact Centre betekent dat 
Talkdesk volledig is doorgelicht en goed -
gekeurd door Microsoft als een waardevolle 
contact center partner voor elke organisatie 
die Microsoft Teams gebruikt.

De nadruk die zowel Talkdesk als Microsoft 
leggen op innovatie maakt onze gecombi-
neerde oplossingen bij uitstek geschikt om 
bedrijven te helpen betere klantervaringen te 
realiseren door betere samenwerking. 
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Nieuws
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Jabra oordopjes voor hybride werken
Jabra presenteert de Jabra Evolve2 Buds. Deze oordopjes zijn het nieuwste product in de 
Evolve-serie van Jabra. In een tijd waarin hybride werken voor de meeste professionals de 
standaard is, is het belangrijk om de vrijheid en flexibiliteit te hebben om overal te kunnen 
werken. De nieuwe, geavanceerde Evolve2 Buds bevorderen de concentratie en verbeteren 
de samenwerking tussen professionals on-the-go. De Evolve2 Buds zijn gecertificeerd voor 
toonaangevende platforms voor virtuele vergaderingen, waaronder Microsoft Teams en Zoom. 
Ze maken ook gebruik van de nieuwste technologie om achtergrondgeluiden te dempen en zo 
gesprekken van hogere kwaliteit mogelijk te maken.

Zoom Mail en 
Calendar geïntro-
duceerd tijdens 
Zoomtopia 2022
Zoom Video Communications introdu-
ceerde tijdens het jaarlijkse Zoomto-
pia-evenement in San Jose een aantal 
nieuwe productinnovaties. Zo worden 
e-mailcommunicatie en een agendafunctie 
worden toegevoegd aan het platform. 
Daarnaast zijn verschillende andere 
features op komst die de communicatie 
tussen werknemers en met klanten 
verbetert, zoals AI-gedreven chatbots en 
virtuele coworking-ruimtes. Verder tools 
voor betere ondersteuning voor ontwik-
kelaars.

Speaksee maakt 
deelname groeps-
gesprekken moge-
lijk voor doven en 
slechthorende
Speaksee lanceert de Speaksee Microfoon 
Kit: het eerste microfoonsysteem dat spraak 
realtime omzet naar tekst door middel van 
spraakherkenning, gebaseerd op kunstmatige 
intelligentie. Met de Speaksee Microfoon Kit 
kunnen doven en slechthorenden participe-
ren in groepsgesprekken. De tekst wordt per 
gesprekspartner realtime weergegeven in 
gekleurde tekstballonnen via de Speaksee-app 
die te gebruiken is op verschillende apparaten. 
Doordat de microfoons achtergrondgeluiden 
filteren, is de spraakherkenning tot 95 procent 
accuraat. Ook is het mogelijk om spraak direct 
te vertalen naar een andere taal. 

OPPO lanceert 5G CPE-router 
voor ultrasnel internetten en 
flexibel werken
Smart device merk OPPO brengt een nieuwe 
productserie naar de Nederlandse markt met de 
introductie van de OPPO 5G CPE T1a-router. In 
omgevingen met 5G-dekking brengt deze router 
ultrasnelle Wi-Fi 6 en WLAN via het 5G-netwerk, 
met downloadsnelheden tot wel 4,1Gbps¹. De 
OPPO 5G CPE T1a is per direct beschikbaar voor 
€369. Het 5G-netwerk in Nederland wordt steeds 
sneller en krijgt meer en meer dekking. Telefoons 
verbinden met het ultrasnelle 5G-netwerk is dan ook 
de standaard geworden.  Met de gloednieuwe OPPO 
5G CPE T1a-router wordt dit nu ook werkelijkheid in 
woonkamers, vakantiehuizen, kantoren of onderweg. 

Konftel 800 speakerphone 
met 'college-modus'
Konftel's vlaggenschip, de speakerphone voor vergaderen, is versterkt met een nieuwe functie 
voor draadloze headsets in 'collegemodus'. Deze functie biedt meer gebruikersvrijheid, vooral 
voor onderwijs en training. De Konftel 800 kan nu worden gekoppeld aan een goedgekeurde 
draadloze headset, zodat een docent of presentator volledige  
bewegingsvrijheid heeft op elke positie in een ruimte. Daarnaast 
heeft Konftel een speciale plafondmontageset ontwikkeld voor de 
Konftel 800, die een aantrekkelijk alternatief biedt voor de traditionele 
plaatsing op het bureau. De nieuwe innovatie speelt in op de groei-
ende vraag naar slimmere en flexibelere ruimteconfiguraties, waarbij 
tot drie apparaten van bovenaf kunnen worden aangesloten. 



Nieuws

  TBM • DECEMBER 2022   63

Zoom en Poly werken samen met slimme bureautelefoons
Poly heeft de relatie met Zoom Video Communications versterkt om hybride werkplekken te verbeteren voor bedrijven die hot desks en flexi-
bele werkruimtes voor hun werknemers ook digitaal willen transformeren. De onlangs gelanceerde Edge E-serie zakelijke telefoons van Poly 
bieden nu de vertrouwde, intuïtieve Zoom-ervaring voor een naadloze connectie tijdens hybride 
vergaderingen en gesprekken. Of deze nu thuis of op kantoor zelf plaatsvinden. De nieuwe Edge 
E-serie digitale bureautelefoons zijn voorzien van Poly's kenmerkende professionele audiokwaliteit 
die wordt gegarandeerd door de Zoom Phone-certificering. Kristalheldere gesprekken worden 
bewaakt door Poly's Acoustic Fence en NoiseBlockAI technologieën die afleidende achtergrond-
geluiden elimineren, zoals collega's of gezinsleden die op de achtergrond een gesprek voeren. 

Jabra en Lenovo 
breiden samen-
werking uit
Jabra en Lenovo breiden hun samenwerking 
uit om een vergaderruimtesysteem aan te 
bieden dat is geoptimaliseerd voor gebruik 
met Microsoft Teams Rooms - het Jabra 
PanaCast 50 Room System. De speciaal  
gebouwde, modulaire roomkit biedt  
bedrijven die hun vergaderkamertechnologie 
willen upgraden voor de hybride werkwereld 
verbeterde zakelijke productiviteit en samen-
werkingsmogelijkheden. Het plug-and-play 
full room systeem is een primeur van Jabra 
en is gecertificeerd voor en voorgeladen met 
Teams Rooms software. Het systeem bevat 
de Jabra PanaCast 50 en Lenovo Think-
Smart Core Kit. De PanaCast 50 biedt inno-
vatieve 180-graden Panoramic-4K video en 
werkt naadloos samen met de front row lay-
out van Microsoft Teams Rooms om hybride 
vergaderingen inclusiever en boeiender te 
maken. De ThinkSmart Core Kit van Lenovo 
omvat de ThinkSmart Core en de Think-
Smart Controller, een 10,1 inch, 10-punts 
touch HD-scherm waarmee gebruikers 
vergaderingen kunnen initiëren en besturen, 
maar ook content kunnen delen en kunnen 

samenwerken 
met collega's 
die op afstand 
werken. 

Drimpy implementeert Webcamconsult 
binnen Drimpy PGO
Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) specialist Drimpy heeft een koppeling gemaakt 
met het beeldscherm zorgplatform van Webcamconsult. Hiermee faciliteren beide  
organisaties zowel zorgvragers als zorgaanbieders. Doel van de samenwerking is actuele 
gezondheidsdata van zorgconsumenten vanuit Webcamconsult zichtbaar te maken binnen 
de Drimpy PGO. Beeldschermzorgspecialist Webcamconsult is opgenomen in de persoon-
lijke gezondheidsomgeving van Drimpy. Hiermee kunnen behandelaren en patiënten binnen 
de omgeving van de PGO gebruik maken van beeldschermzorg. Zorgvragers kunnen via een 
'single sign on' inloggen en hier uitslagen en onderzoeken zien, bepalen wie de informatie 
mag bekijken en afspraken maken voor een videoconsult met een behandelaar. 

Cradlepoint router en modulaire modem 
voor kleinschalige bedrijfslocaties
 Cradlepoint introduceert de Cradlepoint E300 Series 5G Enterprise Router en de Cradlepoint 
MC400 5G Modular Modem. Deze nieuwe draadloze edge networking oplossingen zijn geschikt 
voor Fixed Wireless Access (FWA), kleinschalige bedrijfslocaties en mobiele toepassingen die 
bijdragen aan een moderne, flexibele en verbonden onderneming. Volgens het Ericsson Mobility 
Report van juni 2022 hebben de nieuwe 5G tariefplannen van mobiele providers, waaronder op 
snelheid gebaseerde tarieven, voor hernieuwde belangstelling in FWA gezorgd. In 2021 was  
20 procent van het wereldwijde mobiele netwerkverkeer al FWA dataverkeer. Naar verwachting 
zal het aantal FWA-verbindingen.

Logitech Sight AI-camera biedt meer  
gelijkheid in videovergaderingen
Logitech heeft een nieuw, door AI-ondersteund multi camerasysteem onthuld: Logitech 
Sight. Het systeem is ontworpen om gelijkheid te creëren in videovergaderingen, tussen 
deelnemers die op kantoor met elkaar in één ruimte zitten en de deelnemers thuis. Hybride 

werken is inmiddels niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, maar nog 
altijd voelt bijna de helft (43%) van de werknemers die op afstand werkt zich niet 
volledig bij het gesprek betrokken. Dankzij het nieuwe camerasysteem worden 
werknemers die op afstand deelnemen aan een vergadering als het ware aan 
de vergadertafel geplaatst om op een gelijke manier betrokken te worden in het 
gesprek en scherp zicht te hebben op alles wat er in de ruimte gebeurd. Logitech 
Sight wordt halverwege 2023 verwacht en heeft een adviesprijs van €2399. 
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In TBM 4 staat een artikel over de iPhone 14 
en bellen via de satelliet. In dat artikel hebben 
we gekeken naar de geschiedenis van bellen 
via de satelliet. Via de Globalstar satellieten 
kun je binnenkort ook in Europa vanaf de 
iPhone 14 noodberichten sturen. Hiervoor 
moet je wel een extra abonnement afsluiten, 
maar het kan wel een gevoel van veiligheid 

geven als je ergens zonder mobiele dekking 
gestrand bent. 

In TBM 5 hebben we beschreven hoe je 
datacommunicatie via de satelliet kan doen. 
Voor consumenten heeft Starlink een interes-
sante propositie. De datasnelheid is met de 
vele lage satellieten (LEO) ongeveer 100 Mbit/s 

downlink en ongeveer 20 Mbit/s uplink.  
De aanschaf van de vaste schotel is  
€ 480. Daarnaast heeft Inmarsat met name 
voor professionele gebruikers datacommuni-
catie via geostationaire satellieten. Hiervoor 
zijn duurdere systemen nodig. Voor een 
verbinding van 50 Mbit/s downlink en 5 Mbit/s 
uplink, is een schotelsysteem nodig van enkele 

In de vorige twee edities van TBM hebben we spraak- en datacommunicatie via de satelliet behandeld. In dit  
artikel willen we vooral kijken naar de nieuwe 5G satelliet ontwikkelingen. In de laatste versie van de 5G standaard 
(Release 17) wordt dit generiek met NTN aangeduid: Non-Terrestial Networks.

Binnenkort 5G bellen 
en data via satelliet?
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tienduizenden euro’s. Vaak wordt dit als sjouwbare kit verhuurd  
of verkocht. De kosten voor de Inmarsat verbinding zijn ongeveer  
250 x zo hoog als wat we gewend zijn voor ons mobiele data 
abonnement te betalen. Het blijft daarmee wel iets speciaals.

Niet altijd succesvol
De markt van satelliet communicatie blijft vol met nieuwe initiatieven. 
Heel veel daarvan zijn in de afgelopen decennia na grote aankondigingen 
maar moeilijk van de grond gekomen (letterlijk en figuurlijk). De bedrijven 
die het wel hebben gehaald, zijn meestal pas na een faillissement en 
een doorstart succesvol geworden. Starlink van SpaceX heeft het onder 
de vleugels van Elon Musk anders aangepakt: zowel de satellieten, de 
raketten en de ontvangstschotels zijn in eigen beheer ontwikkeld en 
gebouwd. Dat geeft veel betere controle over de kosten en de ont -
wikkelingen. T-Mobile en Starlink hebben aangekondigd dat met de 
volgende generatie Starlink satellieten (versie 2.0) het ook mogelijk moet 
zijn om datacommunicatie met gewone mobiele toestellen te gaan doen. 
Dit staat wel enigszins los van de 5G NTN ontwikkelingen.

Snel overvliegen
Het is nog niet eenvoudig om 5G via de satelliet te laten communiceren. 
Er wordt vooral uitgegaan van LEO satellieten, die in grote constellaties 
op bijvoorbeeld 500 km boven het aardoppervlakte vliegen. Deze 
satellieten hebben een hoge snelheid van 27.000 km/h, waardoor ze 
maar ongeveer 6 minuten voor een gebruiker zichtbaar zijn. Daarbij zijn 
ook regelmatig handovers noodzakelijk naar de volgende satelliet. De 
juiste satelliet in de lucht terugvinden en daarmee synchroniseren is niet 
eenvoudig, met name als je zelf ook nog beweegt. De handover goed 
regelen is daardoor technisch erg complex. Door de hoge snelheid 
van de satellieten heb je daarnaast ook te maken met forse Doppler 
verschuivingen in de frequenties. Dit moet je technisch wel opvangen. 

Frequenties
Een volgend probleem is frequenties: alle banden hebben al een of meer 
bestemmingen, zodat het niet eenvoudig is om ruimte te vinden. De 
discussie rondom de 3,5 GHz band in Nederland is een goed voorbeeld. 
Het initiatief van Starlink en T-Mobile is daarbij interessant, want T-Mobile 
wil een deel van haar spectrum in de VS beschikbaar stellen voor 
satellietdiensten. Zij hopen dat andere operators dit ook zullen toestaan. 
Het blijft wel heel complex, want frequentieafspraken gelden per land, 
terwijl satellieten meestal in meerdere landen tegelijk te ontvangen zijn. 
Het is dan beter om wereldwijde afspraken te maken over de inzet van 
frequenties. Dat gaat mogelijk gebeuren op de wereldwijde radio confe-
rentie volgend jaar (WRC-23). De implementatie in landelijke wetgeving 
duurt meestal nog wel een paar jaar. Snel een oplossing vinden blijft 

3GPP Release 17 – 5G NTN
De 5G standaard wordt door mobiele operators, leveranciers en onderzoeksinstituten 
samen ontwikkeld in de 3GPP organisatie. Sinds de komst van 3G zijn er elke paar jaar 
nieuwe versies van de mobiele standaard vastgesteld. De nieuwste versie is Release 17, 
waarbij er ook is bepaald hoe satellietcommunicatie via 5G kan plaatsvinden. Deze NTN 
communicatie is in eerste instantie bedoeld als additionele verbinding met lage datasnelheid 
en betrouwbaarheid. Later wordt ook voor IoT toepassingen een standaard verwacht.
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uitdagend en de beschikbare hoeveelheid 
bandbreedte zal beperkt zijn, waardoor hoge 
snelheden niet echt mogelijk zijn.

Vertraging
5G is vooral ontwikkeld om op dezelfde 
frequentie zowel te zenden als te ontvangen, 
waarbij zender en ontvanger om en om 
wisselen. Dit heet Time Division Duplex (TDD). 
Dat werkt alleen als er maar weinig vertraging 
is. Met de zendmast op enkele kilometers 
afstand is dat prima te realiseren. Met een 
satelliet op 500 km hoogte is dat niet zinvol; 
zender en ontvanger zouden teveel op elkaar 
moeten wachten. 5G via de satelliet gaat 
dus alleen met verschillende frequenties voor 
zenden en ontvangen (FDD – Frequency 
Division Duplex). De hoge 5G snelheden 
zijn allemaal mogelijk met TDD, dus dat is 
voorlopig met satelliet nog niet beschikbaar. 
Door de hogere vertraging in de communicatie 
met de satelliet, moest eigenlijk de hele 
5G radiostandaard tegen het licht worden 
gehouden. Bij allerlei signaleringsberichten 
moet je rekening houden met forse vertraging. 
Men gaat uit van een maximale Round Trip 
Time (RTT) van 1100 ms. Dat lijkt meer op 2G 
GPRS achtige verbindingen dan de 30 – 40 
ms die we gewend zijn van 4G en de 10 ms 
of lager die we van 5G verwachten. Met LEO 
satellieten is 30 – 40 ms best haalbaar (dat is 
wat Starlink ook levert), met GEO satellieten is 
de vertraging eerder 500 – 600 ms.

Signaalsterkte
De volgende uitdaging is signaalsterkte: radio-
signalen worden steeds zwakker naarmate 
de afstand toeneemt. De grote afstand vanuit 
de ruimte wordt normaal gecompenseerd 
met grote schotels, zowel voor TV ontvangst 
als voor Starlink of Inmarsat. Bij Starlink is 
de vierkante ontvanger ongeveer 30 x 50 
cm, waarbij de schotel met een behoorlijk 
vermogen op de satellieten wordt gericht. 
Het is niet realistisch om te verwachten 
dat normale mobiele gebruikers met grote 
antennes en extra accu’s gaan lopen. Daarbij 
wordt een mobiel toestel ook niet perfect op 
de satelliet gericht. Gebruikers van satelliet 
telefoons begrijpen dat ze de grote antenne 
goed op de hemel moeten richten, maar 
gewone smartphone gebruikers zijn daar niet 
mee bekend. Dit zorgt voor een additionele 

uitdaging. Bij de iPhone 14 wordt daarom 
vermeld dat je het toestel bijvoorbeeld boven 
je hoofd moet houden en rustig een paar 
minuten moet wachten op het versturen van 
een simpel tekstbericht. In een noodsituatie is 
elke verbinding welkom, maar voor normale 
datacommunicatie is dit niet geschikt. De 
Inmarsat en Starlink verbindingen zijn bijna 
allemaal stationaire installaties, heel anders 
dan normale gebruikers die rondlopen of 
onderweg zijn. Alleen Starlink heeft het nu 
aangedurfd om een oplossing te bieden voor 
campers, waarbij de schotel zelfs tijdens 
het rijden meestal nog verbinding houdt. De 
schotel heeft wel een paar elektromotoren, die 
continue de schotel naar de juiste satelliet blijft 
richten. Voor een smartphone niet echt een 
oplossing…

Het idee bij Starlink voor communicatie met 
smartphones is om dan maar de satellieten 
in de ruimte van extra grote ontvangers van 
bijvoorbeeld 9 meter te voorzien, zodat ze het 
zwakke signaal van mobiele toestellen kunnen 
opvangen.

Satelliet als basisstation?
Maar wat gaat de rol van de satelliet zijn? Is 
dat een zendmast in de lucht, of is het een 
doorgeefstation naar een 5G basisstation op 
aarde? Zoals het nu lijkt, zal de satelliet vooral 
het signaal ontvangen en op een andere 
frequentie doorgeven aan het grondstation, 
waar vervolgens de verbinding met het basis-
station wordt gemaakt (zie afbeelding 1).

Europese 
Satellieten
Na een aantal jaren van discussie, 
heeft de Europese Commissie in 
november besloten om ook een eigen 
satellietnetwerk voor datacommunicatie 
te gaan lanceren. Europa heeft met 
Galileo een eigen positioneringssysteem 
als tegenhanger van GPS van Amerika, 
Glonass van Rusland en Beidou van 
China. Met het Copernicus programma 
zijn door Europa meerdere satellieten 
gelanceerd om aardobservaties te 
doen, waaronder waterstanden en 
klimaatveranderingen. Met het eigen 
datacommunicatienetwerk als derde 
programma, wil men Europa minder 
afhankelijk maken van Amerika. Ook 
China gaat een vergelijkbaar netwerk 
als Starlink lanceren. Het Europese 
satellietnetwerk heeft als doelstelling 
belangrijke infrastructuren verbinden, 
grensbewaking ondersteunen, publieke 
veiligheid en humanitaire hulp bijstaan 
en beveiligde verbindingen leveren. 
Daarnaast moet het mogelijk zijn 
om aan consumenten en bedrijven 
dataverbindingen te bieden. Het plan is 
om in totaal 170 satellieten te lanceren 
die in een laaghangende baan (LEO) 
boven Europa en Afrika vliegen. Er zitten 
veel aspecten aan dit hele project, een 
daarvan is dat het ook de Europese 
ruimtevaartindustrie helpt. Vanaf 2025 
moeten de satellieten worden gelanceerd, 
vanaf 2028 moeten de diensten 
beschikbaar komen.

Afbeelding 1
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De satelliet heeft dus geen inhoudelijke 5G 
functie, maar is puur een transportmedium. 
Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld op een 
afgelegen locatie of een plek waar communi-
catie gewenst is (bijvoorbeeld na een ramp), 
een 5G basisstation te plaatsen en die via 
satelliet aan te sluiten. Dat wordt al gedaan 
sinds de komst van 2G, dat is dus niet echt 
iets nieuws en ook geen nieuw onderdeel van 
5G NTN. De satelliet levert dan de verbinding 
tussen basisstation en core netwerk, zodat 
een koppeling met het internet kan worden 
gemaakt.

In de toekomst denkt men wel dat de satelliet 
als 5G basisstation kan functioneren, maar 
daar zitten diverse technische uitdagingen 
aan. De satelliet zal dan veel meer processor-
kracht gebruiken (bijvoorbeeld voor massive 
MIMO) en dus ook een hoger stroomverbruik 
kennen. Er zitten ook voordelen aan, maar op 

dit moment wordt het nog niet gezien als een 
economisch en technisch haalbare optie.

Datasnelheid
Door de diverse uitdagingen rondom de 
verbinding met de satelliet en het beperkte 
zendvermogen van smartphones wordt niet 
verwacht dat de datasnelheid erg hoog komt 
te liggen. Starlink gaat uit van 2 – 4 Mbit/s. 
Waarschijnlijk zal het voor 5G NTN niet heel 
veel beter worden, waarmee het eigenlijk lijkt 
op 3G in plaats van 5G… Overigens is de 
eerste generatie 5G NTN alleen geschikt voor 
5G Stand Alone gebruik, dus de betere variant 
van 5G. Handovers naar 4G zijn niet voorzien 
in de standaard, mogelijk dat dit later wordt 
toegevoegd. 

HAPS
Van 5G Release 18 wordt ook verwacht dat 
basisstations in de lucht kunnen hangen, 

bijvoorbeeld onder een vliegtuig, drone of een 
High Altitude Platform System (HAPS) – zie 
foto. Door verschillende bedrijven wordt getest 
met vliegtuigen die lange tijd op grote hoogte 
kunnen blijven, als alternatief voor kostbare 
satelliet lanceringen. Daarnaast is het sneller  
te lanceren of tijdelijk ergens in te zetten. 
Satellietcommunicatie wordt gezien als 
een belangrijk onderdeel van toekomstige 
netwerken. Van 6G verwacht men een nog 
dynamischer netwerk, waarbij naast normale 
zendmasten er small cells en ook allerlei 
vliegende nodes en satellieten onderdeel zijn 
van het netwerk. Samen vormen zij een 3D 
netwerk, dus een hoogte dimensie aan de nu 
relatief platte netwerken. Dit dynamisch 3D 
netwerk zal zichzelf automatisch configureren 
en geen onderscheid meer maken tussen de 
verschillende verbindingen. 

Conclusie
5G NTN is een interessante toevoeging aan 
een netwerk dat ontworpen is met aard 
gebonden zendmasten. Nu de standaard er 
is, ligt de uitdaging bij de industrie en mobiele 
operators. Op veel plekken op de aarde is 
het een goede toevoeging, vooral als er geen 
mobiele netwerken beschikbaar zijn. Er zijn 
nog veel technische uitdagingen, frequenties 
zijn nog niet geregeld en organisatorisch is het 
enorm complex. Een grote groep operators 
zal moeten samenwerken om dit van de 
grond te krijgen. De mobiele toestellen zullen 
ook additionele techniek aan boord moeten 
krijgen, met speciale ontvangers en antennes. 
Voorlopig hebben we daarom denk ik nog 
geen 5G NTN. De veel hogere kosten van 
satelliettechnologie (in toestellen, satellieten en 
grondstations) zitten daarbij snelle successen 
extra in de weg.

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.

Bij de iPhone 14 wordt vermeld dat je 
het toestel boven je hoofd moet houden 
en een paar minuten moet wachten op het 
versturen van een simpel tekstbericht

Satellieten
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Hans is ook weer zo’n bijzondere vent. Zo op 
het eerste gezicht en gehoor past hij perfect 
in zijn woonplaats Laren. Midden in het Gooi. 
En als je hem dan leert kennen is hij verre van 
een ‘braller’. Maar een fijne, warme vent die het 
beste met iedereen voorheeft en ook iemand 
die altijd op zoek is om de wereld een stukje 
beter te maken. Als je in Hans zijn ‘cirkel’ zit, zal 
je niet snel een ‘nee’ op een hulpvraag krijgen. 
Dus gewoon een voorbeeld van een ‘gouwe 
vent’. Daarbij weet hij zakelijk ook waar hij mee 
bezig is. Daar gaan we dan eerst maar eens 
even op in.

Oh ja, de plaats van handeling is De Heeren 
van Maarssen. Dat is zo’n beetje mijn ‘stam -
restaurant’. Hans weet dat en stelde voor dat 

hij daar dan wel naartoe kwam. ‘Dat was wel 
het makkelijkste voor mij’. Dat is Hans dus.

Een heel (werkzaam) leven in de ICT 
branche, volgens mij? Gaat dat niet 
vervelen?
Dan krijg je een beetje voor de hand liggend 
antwoord: Nee, dus. En dat snap je denk ik 
ook wel. Er zijn weinig branches zo dynamisch 
en zo veranderlijk als deze. Daardoor kan ik er, 
nog steeds, mijn passie in kwijt. Ik zie het een 
beetje als een zeilwedstrijd (zie mijn lijfspreuk); 
Lekker onderweg naar het onbekende, 
streng doch rechtvaardig voor jezelf en 
de bemanning, alles in de gaten houden, 
vertrouwen op je ‘instrumenten’ (vaardigheden 
en ervaring). Ja, daar kan ik nog steeds heel 

blij van worden. Als ik dan echt iets te wensen 
zou mogen roepen…Ik zou wel eens iets 
tastbaars willen verkopen. Iets wat je kunt 
aanraken en aanwijzen.

Het is wel een wereld van (Engelse)  
krachtermen, afkortingen en jargon.  
Krijg jij je familie en vrienden nog wel 
uitgelegd wat je doet?
Tja, dat is er wel ingesleten. Ik gebruik 
daarvoor zoveel mogelijk ‘Jip & Janneke taal’. 
Dan krijg ik het wel uitgelegd. Niet alleen bij 
familie en vrienden trouwens. Volgens mij 
zouden we dat in de branche zelf ook veel 
meer moeten doen. We snappen het, en 
elkaar, soms echt niet. En toch maar gewoon 
doorgaan.

Rex Vermeulen is al 15 jaar vaste columnist van TBM. 
Vanaf 2022 besteedt hij zijn column aan het profiel 
en visie van de leden van The Taste of ICT. Deze keer 
Hans ten Hove, Sales Director Northern Europe – Datto.

The Taste of…
Hans ten Hove
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Leg mij dan eens uit in één zin wat jullie 
doen?
Het veilig maken, en houden, van de ICT- 
omgeving van onze klanten. Punt. 

En nu ga ik dan de behoefte bedwingen om 
daar nog heel veel prachtige features en 
solutions bij te benoemen.

Datto is overgenomen door Kaseya.  
Goede zaak?
Ja, dat is zeker een goede zaak. Had je een 
ander antwoord verwacht?;) Maar het is serieus 
een hele mooie samensmelting van twee 
portfolio’s die een nog krachtiger en completer 
pakket maken. De overlap bleek minimaal. En 
wij leren nu van Kaseya en zij van ons. Totdat 
‘ons’ de twee bedrijven samen zijn.

Houdt dat in dat Datto als naam verdwijnt?
Nee absoluut niet. Als je kijkt naar de 
overnames blijven de bedrijven wel onder  
eigen vlag varen.

En hoe ziet dat eruit over 5 jaar?
Dan opereren we nog steeds onder de 

naam Datto en zijn we qua aandeel een heel 
dominante partij met, nog steeds, een heel 
hoge servicegraad. We werken dan nog steeds 
met klanten die heel tevreden met ons zijn en 
die we helpen met groei en ontwikkeling. Dan 
hebben we kunnen overtuigen dat wij de beste 
oplossing zijn voor, die eerder genoemde, 
veilige ICT omgeving. Want dan hebben wij ook 
5 jaar lopen hameren om vooral ook te kijken 
naar het herstel van de ICT omgeving bij een 
aanval. En niet alleen te focussen op preventie.
Mijn persoonlijke missie is daarin om volledig 
tevreden MSP’s als klanten te hebben. Heel 
druk te zijn met het leveren van onze diensten 
en volop te blijven innoveren. Dan blijf ik blij mijn 
bed uitkomen.

Een blije Hans is fijn. Maar zijn er ook 
dingen waar jij je te pletter aan kan 
irriteren?
Nee, absoluut niet. Ik ben alleen maar blij;) 
Nee, tuurlijk kan ik me irriteren. Met name aan 
‘onnadenkendheid’. Denk na voordat je iets 
doet! Zo’n onbenullig ‘oh ja’ achteraf, daar kan 
ik echt niet tegen. Alle spontaniteit eruit halen? 
Zeker niet. Maar wel op het gepaste moment 
of onderwerp. We zitten gewoon in een wereld 
waarin je héél goed na moet denken omdat 
gevolgen soms groot kunnen zijn.

Die gevolgen zijn dan een aanval of 
inbraak. Wordt cybercrime straks de 
grootste ‘criminele branche’?
Dat is het waarschijnlijk al. Er gaan inmiddels 
onwaarschijnlijke bedragen in om. Er blijft 

natuurlijk veel ‘onder de radar’, omdat bedrijven 
het niet willen of durven delen. De cyber-
weerbaarheid, zoals we dat met een mooie 
term noemen, is gewoon nog veel te laag.  
Een van de redenen waarom Datto, samen 
met Dutch IT Channel, de Dutch Cybersecurity 
Assembly heeft opgericht. We gaan er serieus 

werk van maken! Samen Nederland veiliger 
maken door actie en bewustwording. 
Daarbij moeten we ook kijken naar de 
complexiteit van de toenemende keten-
integratie. Een ontwikkeling die we volop 
moeten ondersteunen, maar wel met specifieke 
aandachtspunten. We gaan er bovenop zitten.

Als laatste ben ik nog benieuwd wat je met 
de clubleden van de Taste wil bespreken 
tijdens de volgende bijeenkomst van  
The Taste of ICT. 
Ik wil echt even polsen of zij op de hoogte  
zijn van NIS 2. Kennen zij dat? In het kort:  
NIS 2 verhoogt de cybersecurity-eisen door 
heel Europa en merkt meer organisaties aan  
als essentieel bedrijf.

En we hebben zo’n mooie club bij elkaar 
die veel voor elkaar over heeft…ik ben ook 
benieuwd wat we elkaar toewensen voor 
2023? Ik kijk er weer naar uit.

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

3 jaar geleden is Mantor Business 
Partners gestart met The Taste of ICT.  
Beleidsbeslissers, – en makers uit de 
ICT-branche vormen een society waarin 
‘proeven’ centraal staat. Prachtige 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
55 jaar
Gerecht: Oesters (Gillardeau) met een 
beetje peper en citroen.
Drank: Rode wijn (Amarone, Barolo, 
Bordeaux).
Muziek: klassiek / dance / rock
Vakantie: Italië of Spanje.
Vrije tijd: Potje golfen of een avond 
met vrienden en whisky.
Een dag als Minister-President  
Dan geef ik een enorm feest in het 
Catshuis.☺
Lijfspreuk: Trust your instruments  
and sail the unknown.

‘Ik word echt blij als ik dingen voor 
de eerste keer doe’



70   TBM • DECEMBER 2022

Navigeren op de decimeter nauwkeurig
Onderzoekers van de TU Delft, Vrije Universiteit Amsterdam en VSL hebben een alternatief 
plaatsbepalingssysteem ontwikkeld dat robuuster en nauwkeuriger is dan GPS, met name 
in bebouwd gebied. Met het prototype van het systeem, geïmplementeerd in een speciaal 
opgezet mobiel netwerk, is een nauwkeurigheid van 10 centimeter behaald. De technologie 
is van belang voor diverse 
tijd- en locatie-afhankelijke 
toepassingen, zoals  
automatisch rijdende 
voertuigen, quantum 
communicatie en de 
volgende generatie mobiele 
netwerken. De resultaten van 
het onderzoek zijn onlangs 
gepubliceerd in Nature. 

Crisis of niet: steeds meer Nederlanders 
kiezen voor dure smartphone 
Drastisch bezuinigen door de hoge inflatie? Bij het uitzoeken van een nieuwe smartphone houden 
we daar nauwelijks rekening mee. In het derde kwartaal van 2022 ging 57% van de Nederlanders 
namelijk voor een smartphone die duurder is dan 500 euro. Dat is meer dan vorig jaar, toen 
ongeveer de helft (51%) zo’n duur model kocht. De jaren daarvoor kocht de meerderheid juist 
modellen goedkoper dan 500 euro. Dit blijkt uit een onderzoek van Independer en Mobiel.nl op 
basis van eigen data. In Flevoland kiezen ze het vaakst voor een dure telefoon. Hier legt 64% van 
de kopers minstens 500 euro neer voor een nieuwe smartphone. Ook in Noord-Holland (59%) en 
Utrecht (58%) kiezen smartphonegebruikers het liefst voor de meest prijzige toestellen. In Drenthe 
(48%) en Groningen (49%) ligt dit percentage juist het laagst: goedkopere modellen zijn hier meer 
in trek. “Best een verrassende uitkomst”, zegt Edwin Harms van Independer. “Bij Independer zien 
we juist dat veel mensen gaan vergelijken op autoverzekeringen en zorgverzekeringen om zo flink 
wat geld te besparen. Bij een smartphone kiezen ze juist wel voor een duur model. Terwijl er ook 
een groot aanbod is van prima toestellen onder de 500 euro”. 

Wehkamp en 
BCC stoppen 
per direct  
samenwerking
Wehkamp en BCC stoppen per direct 
hun samenwerking. Het onlinewaren-
huis verkocht sinds 2018 elektronische 
producten van BCC. De looptijd van het 
huidige contract is ten einde gekomen 
en de samenwerking is niet verlengd. 
Wehkamp is zich vooral op fashion en 
home & living gaan richten, stelt de online 
speler. "Het aanbieden van een volledig 
elektronica-aanbod is geen core onder-
deel van de strategie. Voor Wehkamp 
heeft de beëindiging geen grote financiële 
gevolgen." BCC op zijn beurt heeft  
minder logistieke noodzaak om samen te 
werken met de online retailer. BCC heeft 
recent zijn logistiek ondergebracht in het 
Blokker distributiecentrum in Geldermalsen 
dat is omgeturnd in een omnichannel 
warehouse voor meerdere merken van 
moederbedrijf Mirage Retail Group 
waar Blokker en BCC onderdeel van 
zijn. In oktober 2018 kwamen de twee 
bedrijven overeen om BCC-producten in 
de webshop van Wehkamp te verkopen. 
Later werd de samenwerking uitgebreid, 
waarbij klanten gebruik konden maken 
van de diensten van zowel Wehkamp als 
BCC, zoals installatie, reparatie, betaal-
oplossingen en bezorgservices. Klanten 
van Wehkamp kunnen met vragen over 
garantie en klachten van elektronische 
producten die zij eerder hebben gekocht 
gewoon bij Wehkamp terecht. Ook 
kunnen recent gekochte producten naar 
Wehkamp geretourneerd worden.
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Ingram Micro  
gaat Moochies 
distribueren
Ingram Micro gaat de producten van 
Moochies distribueren, specialist op het 
gebied van mobiele smartwatches, met 
name voor kids. De producten van  
Moochies zijn nu verkrijgbaar in de gehele 
Benelux. De nieuwe distributieovereen-
komst zal Moochies helpen om zijn  
toetreding in de Benelux uit te breiden  
en te versterken. “Met het toevoegen van  
Moochies aan ons portfolio benutten we 
een marktkans met producten waar veel 
vraag voor is vanuit de consumenten-
markt”, aldus Joram Sluijter, Senior 
Business Unit Manager Components & 
Mobility binnen Ingram Micro. 

Wel besparen op 
type abonnement
Wel besparen steeds meer Nederlanders 
op hun abonnement blijkt uit de cijfers van 
Independer en Mobiel.nl. Steeds meer smart-
phonegebruikers kiezen namelijk voor een 
voordeliger sim only abonnement in plaats 
van een abonnement met toestel. In het derde 
kwartaal van het jaar ging het om 37% van de 
smartphonegebruikers, terwijl het in dezelfde 
periode in 2018 nog ging om 20% van de 
Nederlanders. “Deze trend is al langer aan de 
gang. Mensen kopen een dure smartphone 
omdat ze deze intensief en gedurende een 
langere periode kunnen gebruiken. Zo ligt 
de gemiddelde levensduur van een mobiele 
telefoon inmiddels ruim boven de 3 jaar”, aldus 
Lucas van Reeken van Mobiel.nl.

Wereldwijde  
smartphonemarkt 
daalt met 9%
In het derde kwartaal van 2022 noteerde 
de wereldwijde smartphonemarkt zijn derde 
opeenvolgende daling dit jaar: 9% ten opzichte 
van Q3 2021. Dit is het slechtste derde kwartaal 
sinds 2014. De sombere economische vooruit-
zichten hebben ertoe geleid dat consumenten 
de aankoop van elektronische hardware 
uitstellen en voorrang geven aan andere  
essentiële uitgaven. Dit zal de smartphone-
markt de komende zes tot negen maanden 
waarschijnlijk blijven temperen, stelt onder-
zoeksbureau Canalys. Samsung behield zijn 
leidende positie met een marktaandeel van 
22% dankzij zware promoties om de voorraad 
in het kanaal te verminderen. Apple was de 
enige leverancier in de top vijf die een positieve 
groei liet optekenen en zijn marktpositie verder 
verbeterde met een aandeel van 18% tijdens de 
marktdaling dankzij een relatief veerkrachtige 
vraag naar iPhones. Xiaomi, OPPO en vivo 
bleven gezien de onzekerheid op de binnen-
landse markt voorzichtig met hun overzeese 
expansie en behielden respectievelijk 14%,  
10% en 9% van hun wereldwijde marktaandeel. 
 

Kleinere winkels van 
Mediamarkt met  
omnichannel concept
MediaMarkt opent vanaf 2024 de eerste winkels 
van zijn zogenoemde smart-concept in de 
Benelux. Dat zijn kleinere winkels van vier- tot 
achthonderd vierkante meter op trafficlocaties. 
Naast zijn traditionele winkels van twee- tot 
drieduizend vierkante meter en zijn recente 
‘Tech Villages’ heeft MediaMarkt deze zomer 
een nieuw concept van kleinere verkooppunten 
voor winkelcentra gelanceerd: MediaMarkt 
Smart. “ Voor de huidige grote winkels is niet 
in elk verzorgingsgebied bestaansrecht en in 
de stadscentra waar veel traffic is, is vaak geen 
ruimte”, zegt general managing director Remko 
Rijnders in het novembernummer van Retail 
Trends. Met kleinere expresswinkels wil hij die 
plekken opvullen. In onder meer Italië zijn al 
enkele van dit type vestigingen. “Daar zien we 
dat, in verzorgingsgebieden waar we anders niet 
zouden komen, de online verkopen keer twee 
gaan waar we zo’n winkel openen.” Hoewel 
MediaMarkt Smart-winkels door hun kleinere 
omvang een kleiner assortiment aanbieden, 
kunnen klanten producten wel bestellen via 
speciale terminals of online bestelde producten 
in de winkel laten leveren. Ook advies staat 
centraal in het nieuwe concept.

KPN toont met 
demo 20 keer sneller internet 
KPN heeft deze week met een snelheidstest in samenwerking met Nokia laten zien dat het 
huidige glasvezelnetwerk geschikt is voor zeer hoge snelheden. Bij de test werd een up- 
en downloadsnelheid van bijna 20 gigabit per seconde gehaald, zo'n twintig keer sneller 
dan de huidige maximale internetsnelheid, 1 gigabit per seconde. In 'de nabije toekomst' 
komen deze hogere internetsnelheden beschikbaar voor consumenten. "Binnenkort kun je 
een hele serie downloaden in drie seconden", aldus een woordvoerder bij de demonstratie 
tegenover RTL Nieuws. Dierenkliniek KPN deed de test in een dierenkliniek, omdat er in 
de dierengeneeskunde relatief veel data naar de cloud worden gestuurd. "Wij zouden nu 
al gebaat zijn hogere internetsnelheden. Denk bijvoorbeeld aan MRI-scans. Dit zijn zware 
bestanden, waar we graag een cloudoplossing voor zouden zien, zodat dierenartsen scans 
vanuit meerdere vestigingen kunnen beoordelen", aldus Mark Holtkamp van het Rotter-
damse Caressa Dierenziekenhuis tegenover RTL Nieuws. "Dat zou ons nog efficiënter 
maken en ervoor zorgen dat de dieren en hun baasjes beter en nog sneller geholpen 
kunnen worden."
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Voor veel gebruikers van mobiele toestellen 
is spraak zelden nog belangrijk. Bij de jeugd 
is bijna niemand meer geïnteresseerd in 
de belminuten, alleen de databundel wordt 
goed in de gaten gehouden. Dat is ook het 
verhaal van 4G: dit is in eerste instantie als 
mobiele data netwerk ontwikkeld. 4G devices 
waren in het begin vaak data modems of 
USB dongels. Bij de ontwikkeling van de 
4G standaard is veel tijd besteed om ervoor 
zorgen dat IP pakketten zo goed mogelijk 

door het netwerk zouden stromen. Spraak en 
SMS bleven in het begin gewoon over 2G en 
3G lopen. Pas na de lancering van de eerste 
4G netwerken in 2010 is men serieus werk 
gaan maken van de spraak over 4G. Er zijn 
verschillende voorstellen geweest, waaronder 
spraak als gewone datadienst (net zoals je 
nu WhatsApp spraak of Teams gebruikt) en 
VoLGA. Uiteindelijk is gekozen voor VoLTE – 
Voice over LTE. Daarbij krijgt spraak een eigen 
kanaal en daarmee voorrang in het netwerk, 

waarbij de spraak door een VoIP server wordt 
afgehandeld. Deze IMS Server (IP Multimedia 
Server) is geïntegreerd met het 4G core 
netwerk, omdat deze ook invloed heeft op  
het hele 4G netwerk.

VoLTE of Over The Top?
VoLTE heeft een aantal voordelen boven een 
`Over The Top’(OTT) service. Als je de 4G 
verbinding gebruikt om WhatsApp of Teams 
datapakketten te versturen, dan kan de 

Uitzetten 2G en 
3G kan tot grote 
problemen leiden: 
binnenkort 112 niet 
meer te bellen?
De afgelopen jaren heeft spraak op 4G een lastig bestaan 
gekend. Natuurlijk, voor zakelijke gebruikers met moderne 
iPhones of Samsung toestellen waren er weinig problemen. 
Maar voor gebruikers met een ander toestel, was 3G of 
2G noodzakelijk voor spraak. In Amerika 
hebben operators 2G en 3G bijna 
helemaal uitgezet, zodat je als toerist 
vaak niet meer kan bellen. Nu 
in Europa 2G en 3G ook wordt 
uitgezet, zullen de problemen 
hier ook groter worden en is 
bijvoorbeeld 112 met een 
groot aantal toestellen 
waarschijnlijk niet 
meer te bellen. In 
dit artikel gaan we 
kijken naar wat de 
oorzaak is, wat er 
speelt en hoe dit kan 
worden opgelost.
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verbinding wel eens haperen. Dat gebeurt bij 
VoLTE eigenlijk nooit. Daarnaast worden er bij 
VoLTE andere protocollen gebruikt, waardoor 
de vertraging korter is dan bij een OTT dienst. 
Tot slot is het voor operators veel makkelijker 
om te factureren, want de belminuten zijn met 
VoLTE veel inzichtelijker dan bij OTT. Tot zover 
het goede nieuws. 

Welk toestel?
En dan nu voor het vervolg: VoLTE is 
behoorlijk complex. De configuratie is niet 
eenvoudig en moet op allerlei plaatsen in het 
netwerk en in het mobiele toestel goed staan. 
Als de configuratie dan goed staat, is het nog 
niet zeker dat de dienst goed werkt. Het komt 
vaker voor dat er kleine aanpassingen moeten 
worden gedaan om dat specifieke toestel 
op dat specifieke netwerk met die specifieke 
VoLTE server goed te laten werken. Voor de 
meeste iPhones gaat het goed, maar voor 
heel veel andere toestellen is het niet zeker. 
Bij de Samsung S20 is het zelfs afhankelijk 
van welke versie je in bezit hebt, of het gaat 
werken. 

In de tekening is een overzicht gemaakt  
van de VoLTE configuratie. Laten we de 
verschillende onderdelen bekijken.

Het begint bij de modem chip in het toestel. 
Deze moet geschikt zijn voor VoLTE. Voor 
specifieke netwerken moet er soms iets 
speciaals worden gedaan in de software van 
de chip. Niet alle VoLTE chips werken namelijk 
goed met alle netwerken. Vervolgens is er de 
toestel fabrikant. Elk toestel moet eigenlijk 

met elke operator in elk land worden getest. 
Soms is een kleine aanpassing in de software 
van de fabrikant nodig, soms heeft het 
netwerk een patch nodig. Dan komen we bij 
het mobiele netwerk. Elke operator heeft  
net een andere combinatie van netwerk 
leveranciers en IMS leveranciers. Daarnaast 
zijn de instellingen per operator anders, met 
andere servernamen en IP-adressen. Grote 
toestel fabrikanten hebben dit goed geregeld 
voor elk land waar ze toestellen verkopen. 

Wel VoLTE – 
Geen VoLTE
Een paar jaar terug gingen wij met onze 
zakelijke abonnementen naar Tele2. Tele2 
was toen een van de weinige operators 
die VoLTE volledig had geïmplementeerd, 
onder andere omdat ze alleen een 4G 
netwerk hadden. Dezelfde middag reed 
ik door de Betuwe binnendoor en werkte 
VoLTE zonder enige problemen terwijl 
ik een lang gesprek met een collega 
had. De spraak was kraakhelder (een 
van de voordelen van de VoLTE is de 
betere audiokwaliteit en snelle call setup). 
Ik was positief verrast. De volgende 
dag werkte de spraak veel slechter en 
duurde de call setup veel langer. Het 
bleek dat na de nummermigratie naar 
Tele2, onze nummers in 2e instantie aan 
de groep zakelijke abonnementen werd 
toegevoegd. Voor de zakelijke klanten 
werd nog geen gebruik gemaakt van 
VoLTE, waarschijnlijk om problemen en 
klachten te voorkomen als het toestel niet 
voldeed aan de eisen. Het verschil was 
duidelijk te merken en een mooi voorbeeld 
van de complexe VoLTE situatie.
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Maar zelfs toestellen van dezelfde fabrikant 
werken niet allemaal goed op hetzelfde 
netwerk. 

Om dan iets aan te passen, moet normaal 
gesproken een speciale versie van de toestel 
software (de firmware) voor dat netwerk in 
dat land worden gemaakt. Aangezien er meer 
dan 200 landen zijn met eigen operators 
en meer dan 2.000 operators (inclusief 
MVNO’s), is dit een aanzienlijke klus. Veel 
kleine merken testen hun configuratie voor 
een aantal belangrijke markten, en laten de 
rest een beetje liggen. Het gevolg daarvan 
is dat sommige type toestellen wel werken 
bij bijvoorbeeld Vodafone, maar niet bij 
de anderen. Of wel bij KPN, maar niet bij 
T-Mobile. Bij het kopen van een nieuw toestel 
is het kiezen van een populair type het meest 
veilig. In sommige landen wordt geadviseerd 
altijd bij de mobiele operator je toestel te 
kopen. Dat heeft grote impact op de keuze-
vrijheid van consumenten.

Iedereen wijst naar elkaar
Mobiele operators leggen de schuld bij 
toestel fabrikanten of de netwerk leveranciers, 
toestel fabrikanten leggen soms de schuld 
bij de chip fabrikanten en zo wijst iedereen 
naar elkaar. MVNO’s hebben nóg minder te 
zeggen over de techniek en soms zit VoLTE 
niet eens in hun contract met de mobiele 
operators. Bij 2G en 3G was spraak eigenlijk 
nooit een probleem, dat was onderdeel van 
de standaard configuraties. Ook de GSMA, 
de organisatie van mobiele operators, vind 

dat de standaard van VoLTE te complex is 
en niet voldoende is afgerond, waardoor er 
teveel unieke combinaties zijn. Bij de lancering 
van een nieuw toestel, is men meestal weken 
bezig om de juiste parameters te vinden 
voordat het goed werkt. Elke operator heeft 
een eigen configuratie. Vanuit netwerk-
architectuur misschien wel te verklaren (elke 
operator heeft immers eigen IP netwerken), 
maar het zit spraak op 4G wel in de weg. 
Wel heel apart, want 4G data is goed 
gestandaard iseerd: elk toestel werkt bijna 
zonder enig probleem op elk netwerk.

CSFB
Tot nu toe is het nooit een groot probleem 
geweest, want als het VoLTE niet mogelijk 
was, schakelde het toestel terug naar 2G of 
3G. Dat werd met een sjiek woord Circuit 
Switched Fall Back (CSFB) genoemd. 4G 
netwerken zijn bijna volledig Packet Switched 
– omdat alles uiteindelijk in IP-pakketten 
wordt verstuurd. Om goede kwaliteit spraak te 
leveren, heeft een eigen circuit met gegaran-
deerde bandbreedte (zoals in 2G en 3G) veel 
voordelen. Bij VoLTE wordt spraak ook in een 
apart kanaal met gegarandeerde bandbreedte 
verstuurd, zodat de kwaliteit gegarandeerd is.

Bellen in het buitenland
Om het nog wat complexer te maken: als 
je een VoLTE gesprek in het buitenland wil 
voeren, is dat afhankelijk van extra afspraken 
die jouw operator met de buitenlandse 
operator heeft gemaakt. Het heeft heel wat 
jaren geduurd voordat 4G data roaming in 

de meeste landen werkte. Als data roaming 
werkt, hoeft spraak het nog niet te doen. Dan 
val je dus altijd terug op 2G of 3G. Maar dat 
wordt steeds problematischer. In Amerika 
heeft men 2G en 3G al helemaal uitgezet, 
en heel veel toeristen ontdekken dat bellen 
in Amerika niet meer zeker is. Natuurlijk, de 
dekking is daar heel anders dan in Nederland. 
Maar als je in de bewoonde wereld met 
mobiele dekking niet naar huis kan bellen of 
überhaupt niet kan bellen (ook niet naar 112  
of 911), dan is dat wel een probleem.

Conclusie
Het is begrijpelijk dat de oude 2G en 3G 
technologie nu wordt uitgezet om meer 4G en 
5G te kunnen doen. Maar het is onbegrijpelijk 
dat de mobiele industrie aan normaal bellen 
zo weinig aandacht geeft. Het wordt vervelend 
als je in het buitenland niet meer met thuis kan 
bellen. Het wordt nog vervelender als je niet 
meer 112 kan bellen, omdat jouw type toestel
niet goed werkt met jouw operator. Het 
probleem heeft diverse aspecten, waardoor  
de mobiele industrie (operators, leveranciers,
toestel en chip fabrikanten) er zelf niet 
makkelijk uit komen. Bij spraak over 5G 
(VoNR) speelt overigens hetzelfde, want dat 
is gebaseerd op VoLTE. De industrie kan het 
oplossen, maar dat kost veel tijd, aandacht en 
dus geld. Waarschijnlijk is het noodzakelijk dat 
de overheid ingrijpt zodat de veiligheid van de 
burgers niet in gevaar komt.

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.

Serieus probleem
Rudolf van der Berg, Senior Consultant bij Stratix, heeft het afgelopen jaar veel gepubliceerd 
over de problematiek van spraak op 4G, vooral nu er problemen ontstaan. Want in Nederland 
en in het buitenland worden 2G en 3G steeds meer uitgezet. Problematisch is dat zowel 
eindgebruikers als mobiele netwerken en virtuele aanbieders niet goed kunnen weten of 
4G bellen wordt ondersteund. Dit vergt ondersteuning van de telecom operator, de toestel 
fabrikant en de fabrikant van de chipset in de telefoon. Die ondersteuning varieert van het 
hebben van de juiste instellingen, het registreren van goedgekeurde netwerken in firmware op 
de telefoon en het toestaan van het gebruik door de aanbieder in zijn VoLTE systemen. Het 
grootste risico ziet hij met het bellen van 112: op 4G toestellen kun je er straks niet meer vanuit 
gaan dat je om hulp kan bellen. Aangezien de mobiele industrie het heel moeilijk vind om het 
probleem aan te pakken, denkt hij dat alleen door ingrijpen van de overheid het probleem kan 
worden opgelost.
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“De glasvezelkaart laat per postcodegebied 
zien waar glasvezel ligt. Zo kan iedereen goed 
volgen hoe het uitrollen van glasvezel over het 
land verloopt”, zegt ACM-bestuurslid Manon 
Leijten. “Dat proces gaat gestaag door, en het 
aantal actieve aansluitingen blijft ook groeien. 
Dat is een welkome ontwikkeling gezien het 
almaar groeiende dataverbruik.” De verschillen 
per regio komen onder meer doordat het 
aanleggen van een glasvezelnetwerk hoge 
investeringen vergt. Netwerkbedrijven leggen 
glasvezel aan waar ze verwachten die investe-
ringen te kunnen terugverdienen. Dat ze nog 
niet veel glasvezel in de Randstad hebben 
aangelegd, is vermoedelijk doordat daar al 
koper- en kabelnetwerken liggen waar snel 
internet op mogelijk is. Dat heeft de vraag naar 
snel internet via glasvezel beperkt. Omdat het 
datagebruik toeneemt, is de verwachting dat 
glasvezelbedrijven de uitrol in de Randstad de 
komende jaren versnellen. Het is voor hen een 
grote markt en de ervaring leert dat de eerste 
aanbieder de beste concurrentiepositie heeft. 

5 miljoen glasvezelaansluitingen
In het hele land waren er in het tweede kwartaal 
5 miljoen glasvezelaansluitingen; 300 duizend 
meer dan in het eerste kwartaal. Daarvan heeft 
KPN er tussen de 65 en 70 procent aangelegd 

en Delta Fiber tussen de 15 en 20 procent. 
Het marktaandeel van Open Dutch Fiber, dat in 
het tweede kwartaal glasvezelaanbieder heeft 
E-Fiber overgenomen, is gestegen naar tussen 
de 5 en 10 procent. Het kwartaal ervoor was 
dat nog onder de 5 procent. Overigens komt 
het vooralsnog maar incidenteel voor dat op 
een adres twee glasvezelaansluitingen gerea-
liseerd worden. In de regel wordt elk gebied 
door slechts één partij verglaasd. In het tweede 
kwartaal waren er bijna 2,3 miljoen glas vezel-
aansluitingen in gebruik (via een abonnement); 
een groei van 79 duizend. Er waren in het 
tweede kwartaal nog 5,8 miljoen aansluitingen 
op koper, waarvan er ruim 2,3 miljoen in 
gebruik zijn (een daling van 90 duizend). Van de 
bijna 8 miljoen kabelaansluitingen waren er  
3,9 miljoen in gebruik; 20 duizend minder dan 
een kwartaal eerder.

Mobiel dataverbruik
Het mobiele dataverbruik bedroeg in het 
tweede kwartaal 403 miljoen gigabyte;  
15 procent meer dan het kwartaal ervoor.  
Dat komt deels doordat er meer apparaten 
komen die via een mobiele internetverbinding 
informatie uitwisselen, zoals slimme rook-
melders, alarmsystemen en slimme energie-
meters. Het gebruik van simkaarten voor zulke 

toepassingen steeg met 570 duizend tot meer 
dan 14 miljoen. Het mobiele dataverbruik stijgt 
ook door de verschuiving naar spraak- en 
tekstapps die met internetdata werken. Steeds 
meer mensen laten bellen en sms-en helemaal 
weg en kiezen voor een mobiel abonnement 
met alleen internet (data only): daarvan waren 
er 895 duizend; 20 duizend meer dan in het 
eerste kwartaal. Dat blijkt ook uit het gebruik 
van mobiele telefoondiensten: het aantal 
mobiele belminuten is in het tweede kwartaal  
9 procent gedaald naar 10,4 miljard en het 
aantal sms-berichten 5 procent naar 577 
miljoen. het aantal mobiele abonnementen 
was in het tweede kwartaal 21,3 miljoen. 
De verschuiving naar data is ook op vaste 
netwerken te zien. Er waren in het tweede 
kwartaal 4,9 miljoen abonnementen voor vaste 
telefonie; 84 duizend minder dan in het eerste 
kwartaal. Het aantal belminuten via een vaste 
lijn daalde 11 procent tot 1,5 miljard. 

Het kabelnet heeft de meeste televisie-
aansluitingen: bijna 4 miljoen, ongeveer gelijk 
aan het voorgaande kwartaal. Het aantal 
televisie aansluitingen op glasvezel is met  
45 duizend gestegen naar 1,7 miljoen, terwijl 
het op koper is gedaald met 77 duizend tot  
1,4 miljoen. 

 De beschikbaarheid van glasvezel 
is ongelijkmatig verdeeld over 
Nederland. In relatief dunbevolkte 
gebieden als Zeeland, noord-
oost-Groningen en het zuiden van 
Limburg, en in de dichtbevolkte 
Randstad zijn nog veel postcode-
gebieden zonder glasvezel. Dat 
valt goed te zien in de nieuwe 
interactieve glasvezelkaart, 
die onderdeel uitmaakt van de 
vernieuwde Telecommonitor van 
de Autoriteit Consument & Markt 
(ACM). Dit is bedoeld om inzicht  
te geven in de beschikbaarheid 
van glasvezel.

Beschikbaarheid 
glasvezel ongelijk 
verdeeld
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Matter is ontwikkeld door de Connectivity 
Standards Alliance (CSA), waarin honderden 
techbedrijven samenwerken. "Dit is een 
mijlpaal, een belangrijk omslagpunt voor het 
Internet of Things. Matter heeft de kracht om 
een meer verbonden, veiliger en nuttiger smart 
home te creëren", aldus CSA-topman Tobin 
Richardson.

Naadloze overgang
Sinds Matter officieel is uitgebracht, iets meer 
dan een maand geleden, zijn er 190 producten 
gecertificeerd of staan ze in de rij voor testen 
en certificering van Matter. Het gaat om onder 
meer bewegende zonwering, aan wezig heids-
sensoren, meteorologie apparaten, slimme 
stekkers, deursloten, verlichting, gateways, 
platform componenten en op Matter 
gebaseerde softwaretoepassingen. In de 
steeds breder wordende wereld van de smart 
home was steeds meer behoefte aan een 
gemeenschappelijk samenwerkingssysteem 
dat uitgaat van het internetprotocolprofiel en 
elk element in een gedefinieerde en herkenbare 
sfeer plaatst, zodat we nieuwe componenten 
aan ons domoticasysteem kunnen toevoegen 
zonder de vrees dat het ingewikkeld moet 
worden geconfigureerd of helemaal niet wordt 
herkend. Met Matter communiceren aan  -
gesloten objecten aan domoticasystemen (via 
Bluetooth) hun aanwezigheid, hun kenmerken 
en maken ze een eenvoudige koppeling 
mogelijk die gemeenschappelijk is met alle 
andere controllers in uw huis: u kunt een licht 
aanzetten vanaf uw iPhone met "Hey Siri doe 

het licht in de keuken aan" en uitdoen vanaf een 
Echo Dot met "Alexa, doe het licht in de keuken 
uit" of handelen op een knop op het scherm. 
Het doel is uiteindelijk dat apparaten van tal 
van fabrikanten naadloos in een smart home 
gebruikt kunnen worden, doordat de apparaten 
met elkaar kunnen 'praten'. Door Matter 
kunnen consumenten straks met een app of 
spraakassistent alle ondersteunde apparaten 
bedienen. Matter-apparaten communiceren 
met elkaar via het Internet Protocol (IP). Matter 
kan ook volledig via het lokale wifi-netwerk van 
de gebruiker werken en is niet afhankelijk van 
een internetverbinding. 

Nieuwe apparaten en updates
De eerste nieuwe apparaten die Matter 
ondersteunen, zoals slimme lampen, thermo-
staten en stekkers, verschijnen de komende 
weken. Bestaande apparaten moeten via 
software-updates door fabrikanten worden 
voorzien van Matter-ondersteuning. Sommige 
oudere apparaten zullen voor zulke updates 
niet meer geschikt zijn. Begin oktober werden 
de technische specificaties van de eerste  
versie van Matter afgerond. Sindsdien zijn er 
190 producten voor de standaard gecertifi-
ceerd. Onder de fabrikanten die al apparaten 
hebben laten certificeren zijn ook specifieke 
smart home-merken, zoals Tuya, Sengled,  
Eve, Nanoleaf, en Somfy. 

Installatie en bediening
Het instellen van slimme apparaten kan dankzij 
Matter een stuk eenvoudiger worden. Een app 

kan straks bij de installatie automatisch alle 
compatibele apparaten in het netwerk laten 
zien. Meerdere apparaten kunnen worden 
bediend via één app, zoals Google Home of 
Apple’s Home-app, of via spraakassistenten 
als Siri, Google Assistant of Amazon Alexa. 
Via Matter-bridges zijn ook apparaten die met 
andere protocollen werken, zoals Zigbee en 
Z-Wave, te koppelen. Zo krijgen de Philips 
Hue-bridges in het eerste kwartaal van 2023 
een update waarna ze met Matter werken. 
Vervolgens zijn de meeste slimme Hue-lampen 
met elke Matter-controller te bedienen. 

Eerste productcategorieën
De eerste Matter-specificatie dekt nog niet 
alle productcategorieën. Momenteel is er 
ondersteuning voor slimme lampen, stekkers, 
schakelaars, thermostaten, sensoren, sloten, 
airco’s, zonwering en media-apparaten zoals 
tv’s. In een later stadium volgen andere 
categorieën, waaronder beveiligingscamera's 
en huishoudelijke apparaten zoals robotstof-
zuigers. 

Behalve aan de Matter-ondersteuning voor 
beveiligingscamera’s en huishoudelijke 
apparatuur werkt de CSA-alliantie de 
komende tijd nog aan de ondersteuning 
van automatische garagedeuren en hekken, 
rookmelders, koolmonoxidemelders, sensoren 
voor luchtkwaliteit en voor detectie van 
bewegingen en aanwezigheid. Fabrikanten 
kunnen dat soort apparaten pas in de loop 
van 2023 met Matter laten werken. 

 
De universele smart home- 
standaard Matter is vorige maand 
in Amsterdam officieel gelanceerd. 
Met Matter kunnen gadgets van 
tientallen fabrikanten met elkaar 
samenwerken. Matter moet alle 
stappen van de introductie van 
verbonden objecten in huis vereen-
voudigen, van aankoop tot installatie 
en bediening, welk systeem je ook 
gebruikt. Matter is een gezamenlijke 
ontwikkeling van de drie toon -
aangevende fabrikanten van smart 
home-systemen (Amazon Alexa, 
Google Assistant, Apple Homekit), 
aangevuld met Samsung en zo’n  
280 fabrikanten van domotica- 
accessoires. 

Alle grote spelers 
omarmen nieuwe smart 
home standaard Matter

Matter
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Redactie 

Telkens als ik in de media zie hoe inwoners in Oekraïne iedere 
dag weer met de nodige creativiteit overleven in een door oorlog 
getroffen gebied, dan prijs ik mij gelukkig dat wij daarvan (nog) 
gevrijwaard zijn. Elke dag een tijd zonder elektriciteit, zonder 
drinkwater, zonder eten. Waarbij je je met de nodige flexibiliteit 
warm houdt (en dan moet op het moment dat ik dit schrijf de 
winter nog beginnen), buiten koken op een vuurtje en elkaar 
helpen met de meest elementaire zaken om te overleven.

Maar laten we ook niet al die andere gebieden in de wereld 
vergeten waar de oorlog al veel langer onderdeel uitmaakt van 
het leven, of waar een tekort of juist een overschot aan water het 
leven ontwricht.

Dan hebben we het hier in Nederland uitermate goed, ondanks 
dat ook hier veel mensen in armoede leven en nauwelijks de 
eindjes aan elkaar kunnen knopen. Tijd voor een kerstverhaal, 
zou je zeggen. Maar nog even niet.

Hier hebben we te maken met hoge inflatie die impact heeft 
op ons dagelijkse leven. Ook bedrijven en instellingen hebben 
ermee te maken. Lonen, transport, grondstoffen, chips: alles 
is onderhevig aan prijsstijgingen. Leveranciers moeten het 
gesprek aangaan met hun klanten om een inflatiecorrectie door 
te berekenen of zelfs nog meer de prijzen te verhogen. Ik kom 
dat direct tegen in mijn projecten. De leverancier zegt genood-
zaakt te zijn de tarieven te verhogen en de klant zegt deze niet 
te kunnen betalen. De trend naar cloud heeft ervoor gezorgd dat 
de klanten van CAPEX naar OPEX zijn gegaan en dan komt een 
tariefsverhoging extra hard aan. Een bedrijf kan verhoging van 
kosten misschien nog doorbelasten, maar een zorginstelling niet 
zomaar. Tijd voor een kerstverhaal. Maar nog even niet.

Hoe kom je uit deze impasse? Hoe kun je samen verder. De 
klant kan niet zeggen: “Los het lekker zelf op!” Ook de klant 
heeft belang bij een gezonde leverancier en echte partner. De 
leverancier kan niet botweg de inflatiecorrectie doorbelasten 
als de klant het echt niet kan betalen, omdat deze het niet kan 
doorbelasten. Dan wordt van beide partijen creativiteit en flexi-
biliteit gevraagd waarin tot het uiterste wordt gegaan. Er samen 

uitkomen met het onderlinge vertrouwen dat beide partijen 
elkaar niet voor de gek houden.

Die creativiteit en flexibiliteit kan leiden tot een andere vorm van 
support of dienstverlening, aanpassen van het contract, meer 
zelf doen en er is vast nog meer te verzinnen. Er valt ook te 
denken aan, als tegenprestatie, het verlengen van het contract 
en daarmee het bieden van meer zekerheid naar de toekomst. 
Mits dit uiteraard qua regelgeving is toegestaan.

En wat te doen met lopende of nieuwe projecten? Ook hier gaan 
de kosten oplopen. Ook hier kan de nodige creativiteit en flexi-
biliteit helpen. Investeren in verbeterde inpandige dekking voor 
de mobiele communicatie of hier en daar een wandtoestel (ja, 
ze bestaan nog) plaatsen? Zomaar een voorbeeld. Niet ideaal, 
maar wellicht werkbaar. En zo zijn er meer creatieve oplossingen 
te bedenken waar een échte telecomadviseur met kennis van 
bestaande systemen zijn hoofd over mag breken.

Samen de problemen onder ogen zien, samen bespreken en 
samen tot een oplossing komen, met de nodige creativiteit en 
flexibiliteit. Als ze dat in Oekraïne kunnen, waarom wij niet? 

Nou, dan nu maar dat Kerstverhaal. Want als ze ergens aan 
het begin van de jaartelling creatief en flexibel moesten zijn, dan 
was het wel in de door Romeinen veroverde gebieden. Zo ook 
in Bethlehem.

Met de nodige creativiteit en flexibiliteit moest er gezocht worden 
naar een slaapplaats, want de herbergen zaten vol. U kent dat 
verhaal vast wel. Uiteindelijk een voederbak als wiegje met wat 
stro dat voorhanden was. Uiteindelijk fantastisch kraambezoek, 
een enorm koor dat vrolijk zingt, engelen en een ster die van 
verre straalt.

Ik wens u fijne Kerstdagen en een creatief en flexibel 2023 toe.

Marcel Ederveen
Senior Consultant
MEcom Consulting (verbonden aan Nivo)

Flexibiliteit en creativiteit

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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Hét serviceplatform 
voor advanced IT en 
communicatie-technologie

We boost your digital transformation

Altijd exclusief voordeel

•  Telecom Expense Management, inzicht in telecom 
en ICT uitgaven.

•  Inkoop van connectiviteitsdiensten zoals vaste  
en mobiele telefonie, SMS en aanleg van glas.

•  Hardware zowel nieuw als gebruikt vergelijken  
en  kopen in de webshop.

•  Consultancy dienstverlening van idee tot realisatie. 
Onafhankelijke second opinion op telecom en ICT.

•  Toegang tot producten en diensten die uw kennis 
vergroten via het kennisplatform.

BTG Services is de serviceorganisatie van BTG.  
BTG Services levert producten en diensten die direct  

te maken hebben met de missie van beide organisaties:  

het versnellen van de digitale transitie.

btgservices.nl
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Meer dan 25 jaar ervaring

Naast Yealink verkopen we ook andere
merken zoals: 2N, Akuvox, Dahua,
Spectralink en meer. 
Wil je meer informatie? 
Neem contact met ons op!

Vakkundige product specialisten

Altijd een passende oplossing

Gecertificeerde producten

LYDIS FULL SERVICE
DISTRIBUTEUR
VAN HET VOLLEDIGE PORTFOLIO VAN YEALINK

www.lydis.com | sales@lydis.com | +31 36 202 0120 | Jool-Hulstraat 16, 1327 HA Almere




