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Op het moment dat ik dit schrijf, bevind  
ik me op het Mobile World Congress  
(MWC) in Barcelona; de jaarlijkse hoogmis  
van de telecomsector wereldwijd. Elk jaar 
persen een kleine 100.000 vakbroeders 
zich hier door de toegangspoortjes. Het  
is de koudste dag van het jaar in  
de Catalaanse hoofdstad, 
maar dat kan zeker niet 
gezegd worden van 
de stemming op 
de beurs. Die 
is opper best. 
En dat is 
ook terecht, 
want de 
corona-crisis, 
de beschik-
b a a r h e i d s -
crisis en de 
energiecrisis zijn 
als waterdruppels 
van een zwaan van de 
sector afgegleden. 

Optimisme heerst alom. 5G, IoT en AI zijn de
toverwoorden dit jaar, en op de achter- 
grond zoemen zaken als 5G,  de metaverse.

Zorgen zijn er ook, want gaan de grote OTT 
spelers de hele telecom markt overnemen 
van zowel de telecom operatoren als ook de
aanbieders van specialistische cloud-
oplossingen. 

Maar die zorgen vallen in het niet bij  
het terechte optimisme van de markt als 
geheel. Communicatie, de smartphone 
voorop, wint nog altijd aan importantie.  
Als je nabeurs in de metro richting stad  
rijdt, zie je dat iedereen druk is met  

zijn mobiel. Niet beseffend dat  
het de industrie is die een 

paar metrohaltes verder 
de toekomst van die 

o zo belangrijke 
communicat ie 
bepaalt….

Ik dwaal wat 
 af, beste lezer, 
want u wilt 
natuurlijk ook 
weten wat er  

dan allemaal 
aan nieuws was 

in Barcelona. Dat 
is alvast te lezen op 

onze altijd actuele website 
tbmnet.nl en uitgebreid ook in  

de volgende editie van TBM. In deze  
editie kijken we terug op twee andere 
boeiende beurzen, ISE en CES, en 
uiteraard hebben we veel meer interessante  
artikelen. 

Veel leesplezier voor nu!

Joost Heessels
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Wie werkt in de zorg, wil vooral met één ding bezig zijn; zorgen.  
Dat is nog niet zo eenvoudig in de wirwar van technologie waar je op  
de werkvloer vaak mee te maken hebt. Axians heeft als missie om  
technologie zo in te zetten dat zorgmedewerkers méér tijd voor de  
zorg krijgen. Lees de coverstory vanaf pagina 20.
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2ICT neemt Bodis uit 
Lelystad over 
2ICT, met vestigingen in Harderwijk en Zwolle, heeft onlangs 
Bodis Hosted Services uit Lelystad aangekocht. “We zijn trots dat 
wij de kans hebben gekregen om het klantenbestand van Bodis qua 
IT te mogen ontzorgen”, aldus Erwin Bruinink, eigenaar van 2ICT. 
Het bedrijf dat oorspronkelijk enkel in Harderwijk gevestigd was, heeft 
zich in juni 2021 ook in Zwolle gevestigd. “Wij zijn al jaren een bekende 
speler in en rond Harderwijk. Maar er was ook een duidelijke ambitie 
om uit te breiden in de regio. Na de Zwolse vestiging volgt nu een 
overname van een bedrijf in Lelystad. Een mooie volgende stap voor 
2ICT die zeker gaat leiden tot hernieuwde kennismakingen en nieuwe 
klanten. Door deze overname hebben we de mogelijkheid om snel, 
met bestaande klanten, een vestiging te kunnen open in Lelystad. De 
wens om ons in deze stad te vestigen, was er al wat langer.“

Veiling 3,5GHz-frequenties 
na de zomer  
 
Minister Micky Adriaansens van EZK verwacht na de zomer van de 
3,5GHz-frequenties voor 5G te kunnen veilen. De minister streeft naar 
de beschikbaarstelling van de 3,5GHz-band voor 5G per 1 december 
dit jaar. Dit meldt minister Adriaansens in een brief aan de Tweede 
Kamer. De vraag is hoe reëel die deadline van 1 december is, als de 
frequentieveiling pas in het najaar gaat plaatsvinden. Inmarsat gebruikt 
nu nog de 3,5GHz-band voor satellietverkeer om noodcommunicatie 
met schepen en vliegtuigen te verzorgen. Het bedrijf kan eind volgend 
jaar wel frequentieruimte vrijmaken voor 5G-providers, maar hier heeft 
het satellietbedrijf ongeveer vier maanden voor nodig. Inmarsats  
systemen moeten namelijk aangepast worden aan de frequenties  
van de providers, maar pas na de veiling is bekend welke 3,5GHz- 
frequenties providers gaan gebruiken. Daardoor lijkt de kans klein dat 
providers inderdaad per 1 december 2023 de 3,5GHz-band kunnen 
gebruiken voor 5G. Overigens mogen die providers in dit geval nog 
maar twee derde van hun gewonnen frequentieruimte gebruiken, tot 
Inmarsat definitief is vertrokken uit Nederland. 

IT Synergy neemt 
Empower-U over 
 
IT Synergy bundelt haar krachten met Empower-U en gaan 
samen verder als IT Synergy. “De afgelopen 10 jaar hebben we 
met IT Synergy vanuit Rotterdam klanten in de Randstad 
verwonderd met onze ICT oplossingen”, stelt de directie. "Nu is 
het tijd voor the next step en gaan we dit ook doen vanuit 
Amsterdam. Met de nieuwe plannen gaan we focussen 
op groei en al het goede van Amsterdam inzetten in Rotterdam en 
andersom. Krachten bundelen, ons merk verder uitbouwen en 
vanuit beide steden elke dag nog beter worden in wat we doen. 
Zo’n migratie van twee bedrijven heeft wel de nodige tijd en liefde 
nodig (het is net een ICT project). De komende weken gaan we stap 
voor stap beginnen met de integratie.” 

Noodoproep  
iPhone 14 nu 
ook in Europa 
Vanaf eind vorig jaar kunnen 
iPhone-gebruikers in Duitsland, 
Groot-Brittannië, Ierland en Frankrijk 
noodoproepen versturen, zelfs als 
er geen WLAN of mobiel netwerk is. 
Het systeem was al gelanceerd in de 
VS en Canada. Wanneer de dienst in de Benelux beschikbaar komt, is 
nog niet bekend. Apple noemt deze functie "Emergency Call SOS via 
Satellite", een van de grote onderwerpen bij de presentatie van de iP-
hone 14-serie in september. Het maakt het mogelijk om via de iPhone 
een verbinding met een satelliet tot stand te brengen en zo een alarm-
centrale te informeren of iemands positie aan familie en kennissen mee 
te delen. Maar dit werkt alleen met iPhones van de huidige 14-serie. 

Powernap populair onder IT-ers 
 
Maar liefst 26 procent van de Nederlandse IT’ers doet tijdens een werkdag een powernap,  
tegenover tien procent van hun collega’s op andere afdelingen. Dit blijkt uit een onderzoek van 
IT-consultant Devoteam. Het onderzoek laat ook zien dat bijna de helft van de Nederlandse IT- 
professionals (45%) een grote werkdruk ervaart en ruim een kwart (28%) heeft daardoor moeite  
om werk en privé gescheiden te houden. Een op de vijf zegt zich verplicht te voelen om vrije tijd  
op te offeren voor werk. Kantoorpersoneel dat niet werkzaam is in de IT ervaart die verplichting bij 
een gelijke werkdruk een stuk minder. Slechts 13 procent van hen voelt zich genoodzaakt om in 
privétijd te werken. 
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VS doet Huawei, Hytera, ZTE, 
Hikvision en Dahua in de ban 
De telecom- en mediatoezichthouder FCC verbiedt de verkoop en 
import van telecommunicatieapparatuur van het Chinese Huawei in 
de VS. Ook de import en verkoop van apparatuur van vier andere 
Chinese bedrijven wordt verboden. Het gaat om Hikvision en Dahua 
Technology, die slimme camera's maken. Ook telecomconcern ZTE 
wordt voortaan uit de VS geweerd, net als de fabrikant van radio-
systemen Hytera. Volgens de regering van president Biden vormt 
het telecombedrijf een onaanvaardbaar risico voor de Amerikaanse 
nationale veiligheid. 

Dustin start samen met Cisco 
verkoop refurbished IT  
 
Dustin begint nu met de verkoop van refurbished netwerkapparatuur in samenwerking 
met Cisco. "Het is belangrijk dat Dustin bijdraagt aan de circulaire transitie van de 
industrie en daarom willen we onze klanten gebruikte IT-apparatuur kunnen aan bieden. 
Dankzij de samenwerking met Cisco zetten we samen de stap naar een meer circulaire 
IT-industrie", aldus Angelo Bul, EVP Large Corporate & Public Benelux bij Dustin. Het 
aanbod van refurbished netwerkapparatuur is beschikbaar in alle markten van Dustin 
en voornamelijk gericht op grote bedrijven en de publieke sector, maar ook op  
bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. De producten worden verkocht via de verkoop-
teams van Dustin met volledige ondersteuning en garantie van Cisco. Dustin verwerkt  
ook de tweedehands Cisco-producten, zodat de gebruikte hardware op verantwoorde wijze 
kan worden hergebruikt en gerecycled. 

Conscia doet netwerkbeheer  
UMC Utrecht en Erasmus MC  
 
In een gezamenlijke aanbesteding hebben het UMC Utrecht en het Erasmus MC het beheer 
van hun netwerkinfrastructuur en een aantal netwerk security diensten bij IT-dienstverlener 
Conscia ondergebracht. Conscia wordt in beide disciplines verantwoordelijk voor levering, 
implementatie, beheer en support. Simon Vermeer, CIO bij het Erasmus MC, vertelt over de 
eisen van de aanbesteding: “Wij zijn 24 uur per dag operationeel; kwaliteit en continuïteit van 
onze IT-infrastructuur is een topprioriteit. Van onze IT-partner verwachten wij daarnaast kennis 
en ervaring in de complexe infrastructuren in ziekenhuizen. Omdat wij onze dienstverlening niet 
alleen willen continueren, maar ook verder verbeteren, zochten wij een partij die proactief mee-
denkt en een heldere visie heeft op de uitdagingen waar wij, naast de wet- en regelgeving, mee 
te maken hebben. Marcel Cappetti, algemeen directeur van Conscia: “We zijn er trots op dat 
we leverancier zijn van alle academische ziekenhuizen in Nederland, en van ruim 70 procent van 
alle Nederlandse ziekenhuizen. We zien ook in deze sector dat aanbestedingen voor netwerk 
en cybersecurity steeds vaker worden gecombineerd. Een logisch gevolg van de toenemende 
complexiteit, waarbij je beide domeinen niet meer los van elkaar kunt zien.” 

De oplossing is niet 
5G óf Wi-Fi 
Onlangs hield TECHnalysis Research, een in Californië gevestigd markt-
onderzoeks- en adviesbureau, een enquête onder 400 Amerikaanse 
bedrijven die ofwel een bestaand privénetwerk hadden ofwel er een wilden 
toevoegen. Meer dan 70% van de respondenten gaf aan dat 5G hun  
bestaande Wi-Fi-infrastructuur zou verbeteren. Op basis van de enquête 
zijn de meest voorkomende toepassingen voor private 5G de overdracht 
van sensordata voor Internet of Things (IoT)-toepassingen en het op af-
stand besturen van goederen. Het TECHnalysis Research onderzoek toont 
aan dat veel bedrijven vertrouwen op verouderde Wi-Fi netwerken en  
apparatuur als het gaat om zakelijk internet en netwerken. Als deze  
bedrijven overwegen te upgraden naar Wi-Fi 6 - de nieuwste Wi-Fi- 
standaard - kan het nuttig zijn om ook private 5G te overwegen. 

Copaco breidt 
audio- en video 
portfolio uit met 
EPOS  
Copaco en EPOS kondigen hun 
partnerschap in de Benelux aan. Door 
deze uitbreiding biedt Copaco ruimere en 
completere eersteklas audio- en video-
oplossingen aan voor zakelijke  
professionals en gamers in de Benelux. 
EPOS is ontstaan uit de voormalige 
succesvolle joint venture tussen audio-
specialist Sennheiser en de wereldwijd 
toonaangevende hoortechnologiegroep 
Demant. Het EPOS portfolio bestaat onder 
andere uit high-end headsets, microfoons, 
speakerphones en videoconferencing. 
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BTG kiest nieuwe voorzitter 
Petra Claessen wordt per 1 juli de nieuwe voorzitter van BTG, de branchevereniging voor 
IT & Communicatietechnologie. Dit werd onlangs tijdens het BTG Event in Huis ter Duin 
bekendgemaakt. Na 3 bestuurstermijnen van in totaal 9 jaar draagt huidige voorzitter  
Eric Reij het voorzitterschap met veel vertrouwen over aan Petra Claessen (CEO BTG en 
BTG Services). BTG Bestuur en Ledenraad zijn unaniem van mening dat Petra Claessen 

naadloos aanvoelt wat de rol van voorzitter BTG 
inhoudt en daarmee de continuïteit van de  
Vereniging kan waarborgen. In Grand Hotel Huis 
ter Duin zijn tijdens dit BTG Business Event ook 
de jaarlijkse BTG Awards uitgereikt. De award 
voor ICT/Telecom Manager van het Jaar ging naar 
Marleen Bron van Beweging 3.0. Nienke Bink van 
Pieter van Foreest en Sjors Kohl van Fiberklaar 
België wonnen de BTG Award voor respectievelijk 
Young ICT Professional 'Gebruikers' en Young ICT 
Professional ‘Leveranciers'. 

Marlon Deekman  
nieuwe eigenaar Tiptel  
Marlon Deekman is de nieuwe eigenaar van Tiptel BV / 
Tiptel NV. Marlon is binnen Tiptel begonnen als 
Account Manager en was tot de jaarwisseling  
actief als Managing Director. Daarvoor was hij 
onder meer werkzaam voor Telecombinatie, 
KPN en Telfort. Tiptel BV is opgericht in 1993. 
Het bedrijf biedt oplossingen voor communicatie 
in kantoor-, zorg- en productieomgevingen in de 
Benelux. Naast de eigen productlijn van Tiptel  
telefoon en Dect systemen voert het nog de 
volgende merken: 2N, Argus, Doro, Ergophone, 
Gigaset, Htek, Jabra, Sangoma, Spectralink, 
Yealink en Yeastar. 

Microsoft neemt hollow core 
fiber-specialist Lumenisity over
Microsoft heeft Lumenisity Limited overgenomen, een startup op het gebied 
van next-generation hollow core fiber (HCF) oplossingen en breidt zo zijn portfolio 
uit met producten van innovatieve netwerkverbindingen. Het innovatieve en 
toonaangevende HCF-product van Lumenisity kan snelle, betrouwbare en veilige 
netwerken mogelijk maken voor wereldwijde, zakelijke en grootschalige 
organisaties.  De overname zal de mogelijkheid van Microsoft uitbreiden om zijn 
wereldwijde cloud-infrastructuur verder te optimaliseren en Microsofts Cloud 
Platform en Services-klanten met strenge latentie- en beveiligingseisen te 
bedienen, zo stelt Microsoft in een blog van Girish Bablani, Corporate Vice 
President, Azure Core. 

Nieuws

Groothandels in ICT 
doen goede zaken  
In het derde kwartaal van 2022 heeft de groot-
handel en handelsbemiddeling 20,6 procent 
meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar 
eerder. Grootste stijger was de groothandel in 
olie en steenkool, die de omzet met 66 procent 
zag toenemen ten opzichte van vorig jaar. Maar 
ook de groothandels in ICT-hardware zagen 
hun omzet met ruim 23 procent groeien. Veruit 
de hoogste stijging in de afgelopen jaren. Dit 
meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.  De 
hogere omzet wordt deels veroorzaakt door 
hogere prijzen. Na een omzetkrimp in 2020 
boekt de groothandel nu al zeven kwartalen op 
rij meer omzet. Wel geeft per saldo 8 procent 
van de bedrijven aan dat de winstgevendheid 
in de afgelopen drie maanden is afgenomen. 
Aan het begin van het vierde kwartaal waren 
onder nemers in de groothandel overwegend 
pessimistisch over het economisch klimaat en 
was het ondernemersvertrouwen voor het eerst 
in ruim twee jaar negatief. 



Telindus SASE 
Lighthouse  
Partner Cisco
Strategisch IT-partner Telindus is door Cisco 
benoemd tot SASE Lighthouse Partner. Daar-
mee behoort Telindus tot een select gezelschap 
Cisco-partners die van Cisco volledige onder-
steuning krijgen om de Secure Access Service 
Edge (SASE) propositie verder uit te breiden en 
succesvol in de markt te zetten. Dit exclusieve 
partnership werd bezegeld tijdens een bezoek 
van Dushyant Sukhija, bij Cisco wereldwijd 
verantwoordelijk voor dit partnerprogramma, 
aan het SASE event van Telindus.

Telefonische klantenservice 
afgeschaft bij Frontier Airlines
Klanten die vluchtinformatie nodig hebben of hun reisplannen willen  
wijzigen, kunnen de Amerikaanse low cost carrier Frontier Airlines niet 
langer bellen en met een agent spreken. Klanten worden geadviseerd 
om contact op te nemen met de maatschappij via Facebook Messenger, 
sms, e-mail of ze kunnen wijzigingen aanbrengen in hun vluchten op 
haar app en website. De ultra low-cost luchtvaartmaatschappij is over-
gestapt op volledig digitale communicatie. Klanten die hulp of informatie 
zoeken bij de maatschappij moeten het doen met een online chatbot, 
sociale media kanalen of WhatsApp. Wie met een live agent moet  
spreken, kan de 24/7 chattool van de maatschappij gebruiken. 

E-Space neemt 
CommAgility over 
van Wireless 
Telecom Group
E-Space, een wereldwijd ruimtevaartbedrijf 
dat zich richt op het overbruggen van de 
aarde en de ruimte met 's werelds meest 
duurzame netwerk in een lage baan rond de 
aarde (LEO), neemt CommAgility over van 
Wireless Telecom Group, Inc. CommAgility 
is de grootste onafhankelijke ontwikkelaar 
van embedded signal-verwerking en 
radiofrequentiemodules (RF), met zijn eigen 
LTE PHY/stack-broncode voor com-
merciële mobiele 4G- en 5G-netwerken, 
air-to-ground (ATG), satellietcommunicatie 
(satcom) en aanverwante toepassingen.

Politie Nederland stopt tender 
werkplekapparatuur
Politie Nederland stopt de aanbesteding 'opdracht levering van Werkplekapparatuur en 
aanverwanten, bestaande uit Vaste Werkstations, Mobiele Werkstations, Beeldscherm-
apparatuur (3) en Overige Werkplekapparatuur, Randapparatuur, Accessoires en het verrichten 
van Diensten.' Dit meldt het platform voor aanbestedingen TenderNed. Volgens nieuwssite 
Computable liggen geopolitieke redenen ten grondslag aan het besluit. De tender betreft het 
vernieuwen van apparatuur voor 65.000-70.000 politiemedewerkers. De geraamde waarde 
over een maximale looptijd van vier jaar zou 
een slordige 165 miljoen (inclusief optie voor 
extra bestellingen) bedragen. De tender blijkt 
eind vorig jaar te zijn ingetrokken, zo meldt 
Computable. Die ook weet te melden dat een 
andere inschrijver, Dell Technologies, bezwaar 
zou hebben gemaakt en met een kort geding 
hebben gedreigd. Kern van de klacht zou 
zijn dat een andere mededinger, Bechtle, een 
grote Lenovo-partner is en de apparatuur 
van dit bedrijf zou inbrengen in zijn bieding. 
Gezien de Chinese komaf van Lenovo zou 
dit een veiligheidsrisico voor de Nederlandse 
overheid in het algemeen en de politie in het 
bijzonder kunnen zijn. 

Europees project Emeralds voor 
verbeteren mobiliteitsdata 
In januari 2023 ging het nieuwe Horizon Europe-project Emeralds van start. Negentien  
gemeenten, universiteiten en bedrijven werken hierin samen aan een Mobility Analytics as a 
Service-toolset. TU Delft is een van de projectpartners, met de afdeling Transport & Planning 
van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen en MICD als uitvoerende partijen. Van-
uit Nederland zijn verder digital twin leverancier Argaleo en consultancy bedrijf Arane betrokken. 
De gemeenten Den Haag en Utrecht zijn de twee Nederlandse pilotsteden voor het project. 

Nieuws
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Axians HPE Aruba North en EMEA 
Partner of the Year
Tijdens het jaarlijkse Award gala heeft Axians van HPE Aruba de EMEA North en EMEA Partner 
of the Year ontvangen. HPE Aruba en Axians creëren een enorme versnelling met Network as  
a Service voor organisaties die op zoek zijn naar een flexibele netwerkinfrastructuur als onderdeel  
van hun digitale transformatie. De mooie resultaten en de fijne samenwerking op het gebied van  
managet services en customer succes zorgen ervoor dat Axians de awards mag ontvangen voor  
HPE Aruba EMEA North en EMEA Partner of the Ear.

Mitel wil 
UC-tak Unifiy 
overnemen 
van Atos 
Mitel is in exclusieve onderhandelingen met 
Atos voor de overname van Unify, de Unified 
Communications and Collaboration (UCC) en 
Communication and Collaboration Services 
businesses (CCS) van de Atos-groep. De 
voorgenomen transactie is afhankelijk van de 
raadpleging van de relevante werknemers-
vertegenwoordigingen en andere gebruikelijke 
wettelijke goedkeuringen, en zal naar ver-
wachting in de tweede helft van 2023 worden 
afgerond. Atos nam Unify in 2015 over van 
een investeerder en Siemens, die het in 2008 
had opgericht als leverancier van geïntegreer-
de communicatieoplossingen. De verwachte 
deal vergroot Mitel's klantenbestand tot meer 
dan 75 miljoen gebruikers in meer dan 100 
landen en breidt Mitel's wereldwijde kanaal-
gemeenschap uit tot meer dan 5.500 partners 

BusinessCom 
neemt 
activiteiten 
Stupers over
BusinessCom nam onlangs officieel alle 
activiteiten van distributeur Stupers uit 
Rosmalen en Zellik over. Door de overname 
breidt BusinessCom het productportfolio uit 
met video surveillance oplossingen én groeit 
het aantal telecom- en ICT-oplossingen 
dankzij de toevoeging van onder andere 
NEC hardware, Snom en Xelion. De over-
name van Stupers is een strategische zet 
waarmee BusinessCom de one-stop-shop 
propositie versterkt. Door eerdere overna-
mes van Televersal in 2016 en Futura ICT in 
2020 is BusinessCom al significant gegroeid 
in producten en partners. Met de over name 
van Stupers groeit het aantal unieke  
partners weer sterk en kan BusinessCom 
meer oplossingen aanbieden aan  
bestaande partners. 

Overname 
IoT-specialist 
Sierra Wireless 
door Semtech
Semtech Corporation en Sierra Wireless, Inc.  
kondigden de voltooiing aan van Semtechs 
overname van Sierra Wireless in een all-cash 
transactie er waarde van ongeveer US$1,2 
miljard. Deze transactie verdubbelt bijna 
de jaarlijkse inkomsten van Semtech en 
voegt ongeveer US$100 miljoen toe aan 
terugkerende IoT Cloud services met hoge 
marges. Semtech verwacht dat de overname 
onmiddellijk zal bijdragen aan de non-GAAP 
EPS en binnen 12-18 maanden na afronding 
US$40 miljoen aan operationele synergieën 
zal genereren.  "Sierra Wireless brengt bijna 
30 jaar leiderschap in cellulair IoT en een 
sterke en diverse device-to-Cloud IoT-oplos-
singen portfolio. Gecombineerd met Sem-
tech's LoRa-enabled end nodes, geloven we 
dat we zeer goed gepositioneerd zijn om een 
zeer gedifferentieerd, end-to-end platform te 
leveren om de transformatie naar een slim-
mere, meer duurzame planeet mogelijk te 
maken”, zei Mohan Maheswaran, Semtech's 
president en chief executive office.

10   TBM • OKTOBER 2022

Distributeur Exertis Pro 
AV voegt Yealink toe 
aan portfolio
Exertis Pro AV en Yealink gaan samen-
werken om de oplossingen van Yealink  
nog beter in de Benelux weg te zetten.  
Hierbij gaat het voornamelijk om de  
Microsoft gecertificeerde video collaboratie-
oplossingen.  
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X2com

Waarom, vraag je je af. Enerzijds natuurlijk door de veranderde vraag. 
Waar we vroeger met name een internetpagina bezochten, belden 
via de ISDN-structuur met een telefooncentrale en televisie keken op 
schotel of COAX, is de digitale transformatie in een stroomversnelling 
gekomen. Daarnaast hebben we door de Corona pandemie geproefd 
van het werken vanuit huis en zijn we massaal op zoek gegaan naar 
oplossingen om samen te werken op afstand. 

Onafhankelijk
Ook X2com heeft in die periode niet stil gezeten en stelt haar partners 
en resellers in staat om hun klanten altijd en overal te kunnen verbinden. 
Via welke infrastructuur dan ook. Het unieke van de X2connect dienst-
verlening is dat deze infrastructuur onafhankelijk is. X2com heeft op 
alle netwerken een landelijke dekking en kan dus altijd een geschikte 
verbinding leveren. Binnenkort voegt X2com nog een aantal nieuwe 
netwerken toe waarop de diensten van X2connect leverbaar 
zullen zijn. 

Naast de ontwikkelingen met nieuw aan te kondigen netwerken, 
besteedt X2com ook veel aandacht aan Add-value. Er wordt hard 
gewerkt aan oplossingen die het mogelijk maken om als partner 
Managed verbindingen aan te bieden die eenvoudig zijn te monitoren 
vanuit onze portal. De introductie hiervan wordt verwacht in het tweede 
kwartaal van dit jaar. 

Met aan aantal partijen heeft X2com nu al de mogelijkheid om vanuit 
een vraagbundeling in bepaalde regio’s projecten op te starten. Deze 
projecten zijn tot nu toe erg succesvol gebleken. 

Stuk aantrekkelijker
Een hot topic van de afgelopen tijd was de ommezwaai die KPN een 
aantal jaren geleden heeft gemaakt. In plaats van vast te houden aan de 
traditionele infrastructuur, die naast verouderd ook nog eens heel wat 
energie gebruikt puur om te functioneren, rolt KPN in heel veel gebieden 
glasvezel uit. Dit traject staat bekend onder de naam ‘Koper uit Glas 
aan’. X2com speelt hierop in door naast glasvezelverbindingen op 
KPN WBA in tarief te verlagen, óók nog een actie te introduceren voor 
klanten en partners die verbindingen hebben die binnen nu en  
36 maanden moeten worden gemigreerd naar het FttH netwerk 
van KPN. De eenvoud van weten welke verbindingen het betreft, het 
migreren met één druk op de knop vanuit de X2com portal en én de 
voordelen van korting tot de end-of-life datum zorgen ervoor dat jij als 
partner van X2com jouw klant direct kunt helpen. De overstap naar 
glasvezel is daardoor een stuk aantrekkelijker, nu én in de toekomst. 
X2com verbindt! 

 
Onlangs verscheen er, onder andere in TBM, een artikel over het feit dat er momenteel  
meer huishoudens zijn met een glasvezel aansluiting dan de traditionele koperaansluitingen.  
Deze beweging is al jaren zichtbaar en de initiatieven voor omzetting schieten als  
paddenstoelen uit de grond. Welke netleverancier dan ook, ze zijn allemaal op zoek naar  
die terreinen en gebieden die nu nog op de oude technieken zitten. 

X2com verbindt! 
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NEC weer op een in 
SMB-telefoonsystemen 
NEC is voor het achtste jaar op rij de nummer één leverancier van telefoonsystemen voor 
kleine en middelgrote bedrijven (SMB). Daarnaast is het de nummer twee wereldwijd in het 
totale segment van unified communications en samenwerking (UC&C). De cijfers komen van 
MZA Consultants, een toonaangevend telecom- en IT-analistenbureau dat inzicht en analyse 
levert in eerdere en toekomstige trends binnen de communicatiemarkt. De kern van het 
aanbod is het UNIVERGE® communicatieportfolio, inclusief de SL, SV en UNIVERGE 3C® 
op locatie gebaseerde communicatieservers, evenals het UNIVERGE BLUE® cloud/hybride 
aanbod. 

Voortbouwend op haar wereldwijde partnerschap met Intermedia, een toegewijd cloud- 
communicatiebedrijf, is NEC UNIVERGE BLUE een van de meest uitgebreide en 
krachtige UCaaS en CCaaS cloud-platformaanbiedingen op de markt. Het biedt een scala 
aan functies, waaronder telefonie, videoconferenties, samenwerking, back-up, beveiliging, 
het delen van bestanden en contact center mogelijkheden binnen een enkele oplossing. 

Dstny nieuwe 
hoofdsponsor 
Amstel Gold Race
De Amstel Gold Race en Dstny gaan een 
samenwerking aan. Dit jaar vindt alweer de 
57e editie plaats van de Nederlandse voor-
jaarsklassieker, die doorgaans kan rekenen 
op veel aandacht van pers en publiek. Dstny 
deelt die passie en interesse voor de wie-
lersport mede getuige hun partnership met 
de wielerploeg Lotto Dstny. "Als Managing 
Director van Dstny Nederland ben ik trots 
dat onze groep zich heeft verbonden aan de 
wielersport door naamsponsor te worden 
van het wielerteam Lotto Dstny. In Nederland 
willen we natuurlijk niet achterblijven en zijn 
we vereerd om een van de hoofdsponsors te 
worden van de Amstel Gold Race. Hiermee 
verbinden we ons aan een van de meest 
populaire en bekende wielerwedstrijd in het 
land,” aldus Ed Smit, Managing Director van 
Dstny Nederland.

Microsoft ontslaat 
bijna 5 procent 
personeel
Microsoft meldt dat het 10.000 banen wil 
schrappen en een voorziening van 1,2 miljard 
dollar zou nemen nu het bedrijf zich schrap 
zet voor een mogelijke recessie. In een bericht 
aan de werknemers zei CEO Satya Nadella 
dat de ontslagen, die minder dan 5% van 
het personeelsbestand betreffen, eind maart 
worden afgerond. Naast de ontslagkosten zou 
Microsoft een miljard dollar moeten betalen 
voor veranderingen aan zijn hardwareproducten 
en voor het consolideren van huurcontracten 
"omdat we een hogere dichtheid van onze 
werkplekken creëren", aldus Nadella. 

Cellnex levert indoordekking 
The Social Hub 

Cellnex levert de komende 10 jaar indoor mobiele dekking aan The Social Hub, voorheen bekend als The Student Hotel, op twee belangrijke 
locaties. Cellnex realiseert optimaal mobiel bereik door middel van een Distributed Antenna System (DAS), in nauwe samenwerking met de 
(nationale) mobiele netwerkoperators. Op de locaties Delft (Nederland) en Wenen (Oostenrijk) is de implementatie inmiddels afgerond. De Social Hub 
begint bestaande en nieuwe locaties uit te rusten met steeds duurzamere materialen. Hoogwaardige isolatiematerialen kenmerken zich echter door 
de slechte doorlaatbaarheid voor mobiele signalen. Tegelijkertijd is goede indoor dekking belangrijk om gasten een optimale ervaring te bieden.

Nieuws
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Column

Het zijn uitdagende economische tijden. Maar ook al 
verandert de wereld om ons heen, het dagelijkse werk gaat 
gewoon door. Hoe kun je als organisatie in het huidige klimaat 
toch blijven innoveren met je IT? Welke infrastructuur en 
technologie pas je het beste toe om werknemers tevreden 
te houden? Deze vragen krijg ik vaak te horen en leggen een 
interessant pijnpunt bloot van klanten. Juist nu is de behoefte 
aan efficiëntie, productiviteit en kosten-
besparing groot - en dat biedt volop 
kansen voor resellers en partners! 

Bedrijven zijn zich nog volop aan  
het aanpassen aan de behoefte  
van werknemers om zelf hun  
eigen werkstijl te kunnen 
kiezen: thuis, hybride of op  
kantoor. Men zoekt naarstig
naar slimme en kosten- 
besparende manieren om 
met de juiste collaboratie- 
en communicatie oplossingen 
zowel flexibiliteit, diversiteit 
als zekerheid te bieden. In deze 
zoektocht naar de juiste tools 
wordt erop los geïmplementeerd. 
De realiteit is dat veel organisaties te maken 
hebben met wel 50 of meer applicaties. En werknemers 
moeten soms wel acht verschillende applicaties gebruiken  
om hun eigen werk goed te kunnen uitvoeren. 

Het startpunt van innoveren is dan ook vaak simplificeren.  
De wildgroei aan tools wil je als bedrijf natuurlijk het liefste 
terugbrengen tot een best-of-breed platform waarop je 
je werk kan uitvoeren, zonder steeds te moeten switchen 
tussen applicaties. Of het nu gaat om video, telefonie, chat, 
mail, agenda, hybride events, sales of ideation. Maar hoe 

breng je dit allemaal samen, ongeacht werkstijl?

Bij dit soort vraagstukken kunnen resellers enorm veel 
betekenen voor hun klanten. Hiervoor moet je niet in de rol 
blijven hangen van licentieverkoper of denken dat de huidige  
oplossingen goed genoeg zijn voor de komende jaren. De 
eindgebruiker vraagt meer: communicatie is niet alleen 

meetings, en collaboratie zijn niet alleen 
webinars. Om meer de dienstverlenende 

rol te pakken, is een brede oriëntatie 
en dooront wikkeling van je huidige 

aanbod nodig. En misschien wel 
trainingen om meer vragen van 
de klant te kunnen dekken. 
Oftewel: om in het snel 
veranderende communicatie- 
en collaboratie landschap 
de klant te kunnen blijven 
bedienen, is het tijd om uit de 
comfortzone te stappen! 

Ik blijf onze partners dan ook 
altijd op het hart drukken om 

proactief het gesprek met de klant aan 
te gaan. Hierin is het een uitgesproken 

ambitie van Zoom om de komende jaren nog 
intensiever samen te werken met channel partners. Door 

alert te zijn op behoeftes en pijnpunten van de eindgebruiker, 
ontdekken we samen waar de kansen liggen op de weg naar 
het ideale unified communications & collaboration-platform. 

Voel je dan ook gesterkt om hierin samen met ons op te 
trekken. Zo kunnen we, zelfs in uitdagende economische 
tijden, de klant helpen moderniseren. Laten we ze uitrusten 
met hulpmiddelen om nog efficiënter te werken - op welke 
manier dat ook is.

Stap uit die comfortzone 
en grijp je kansen

Frank aan de Stegge is Hoofd EMEA  
Partner Marketing Zoom

“Hiervoor moet je 
niet in de rol blijven 

hangen van licentieverkoper 
of denken dat de huidige 
oplossingen goed genoeg 

zijn voor de komende 
jaren”
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Redactie 

Een jaar geleden lanceerde de Duitse coöperatieve inkoop-
vereniging GFT zich via de coverstory op de eerste TBM van 
2022 op de Nederlandse markt. Daarmee kreeg Nederland een 
volwaardige inkooporganisatie voor IT en Telecom. We zijn 
inmiddels een jaar verder en GFT heeft zijn draai op de  
Nederlandse markt gevonden. En dat is nog maar het begin, 
stellen Dr. Stefan Touchard, CFO bij GFT, en Harmen Teesselink, 
managing director van GFT Benelux. Die verder de lancering van 
een uniek multi-vendor telecomplatform aankondigen.

“We zijn nu een jaar actief in Nederland en we zien een duidelijke wissel-
werking”, vertelt Harmen. “We zien Nederlandse leveranciers die bij ons 
aanhaken en daarmee de Duitse markt bereiken. Daarnaast is het voor 
veel van onze bestaande leveranciers erg interessant om deze nieuwe 
markt te betreden. Afgelopen jaar zijn dan ook de nodige leveranciers lid 
geworden bij GFT, zoals ADI, Leaseplan, Ndix, Geuzenet & Kwebbl. De 
laatste twee zijn lid én leverancier. Inmiddels hebben we ook al enkele 
resellers aan boord. En er is veel interesse.”

Prijskoper
Harmen beaamt dat een nieuwe markt betreden niet altijd makkelijk is.  
Zo is de Nederlander vaak een prijskoper. “Dan worden we bij een  
potentiele partner doorverwezen naar de inkoper. Terwijl het om veel  
meer gaat dan alleen prijs. Denk alleen al aan beschikbaarheid, zeker  
het afgelopen jaar een hot topic.” 

Stefan voegt toe: “Voor ons is de prijs veel minder interessant. Onze 
leden zijn gewend om met projectprijzen te werken, de bonus komt 
er vervolgens achteraan. Wij zijn een non-profit organisatie met weinig 
overhead. We hebben geen groot magazijn en doen ook niet aan  
marketing-ondersteuning voor de leden. Het gaat ons om de processen, 
de juridische zekerheid, de beschikbaarheid, keuze in aanbod, de prijs-
stelling die we voor langere tijd vast kunnen zetten. Dat is afgelopen jaar 
wel nuttig gebleken. Of het feit dat je de kosten rond een defect apparaat 
kunt verhalen op de leverancier. Waarbij we een openstaande rekening 
kunnen blokkeren als er mankementen bestaan.”

In Oostenrijk is GFT al een jaar eerder begonnen aan de internationale 
expansie, en ook daar ziet de organisatie dat er geduld nodig is om een 

GFT lanceert uniek multi-
vendor telecomplatform
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GFT
De voordelen van GFT voor haar leden

· Online platform met circa 3.5 miljoen artikelen met dynamische pricing
· Afspraken met meer dan 100 leveranciers
· Interessante bonusregeling
· Verlengde betalingstermijn
· Kredietlimiet voor grotere projecten
· Toegang tot diensten die voor een enkel lid niet haalbaar zijn
· Advies en service
· Speciale verzekeringsdiensten voor ITC & veiligheidstechniek
· Mogelijkheid van white labeling diensten
· Contractueel vastgelegde prijsgaranties van GFT met leveranciers
·  Software oplossingen (Enterprise Resource Planning) voor het beheer van  
handelsgoederen voor de leden (bijv. Es2000)

GFT

voet aan de grond te krijgen. Harmen: ”We 
beginnen vanaf nul. Je moet veel netwerken, 
vertrouwen winnen. Daar moet je twee jaar 
de tijd voor nemen. In Oostenrijk hebben we 
nu zeven leden, goed voor een inkoopkracht 
van zo’n 300 miljoen euro. Stefan: “Het is 
heel belangrijk dat je een goede inventarisatie 
maakt. Met wie doen de potentiele partners 
zaken, waar hebben ze behoefte aan. Daarbij 
willen we ook kwalitatief samenwerken voor de 
lange termijn. De doelgroep voor GFT-partners 
zijn ICT-resellers in projectmatig in de B-to-B 
markt actief zijn en toch wel minimaal  
15 medewerkers hebben.”

Aanvullende markten
Daarbij is GFT van oudsher ook actief in de 
meer traditionele beveiligingsmarkt. Om die 
reden heeft GFT zich in ons land recent  
aangesloten bij de Vereniging Erkende  
Beveiligingsbedrijven (VEB), waar zo’n 900 
bedrijven uit de Nederlandse beveiligingssector 
bij zijn aangesloten. Een heel nieuwe markt 
die nu voorzichtig wordt betreden, is die van 
zonnepanelen. Via de Oostenrijkse dochter is 
een leverancier van deze panelen aangehaakt, 
die ook op de Nederlandse markt actief is. 
Stefan: “We hebben vorig jaar november onze 
leden gevraagd of ze daar interesse in hebben. 
De interesse blijkt er zeker, het gaat om vaak 
grote projecten met overheidssubsidies. De 
energiemarkt is zeker ook interessant voor 
ICT-partners.”

Verdere groei
Onlangs is ook een groot deel van de aandeel-
houders van expert Technik SE & Co. lid 
geworden van GFT. Bij expert zijn de grootste 
elektrotechnische bedrijven in Duitsland 
aangesloten, gespecialiseerd in onder andere 
beveiligingstechniek. De leden kunnen vanaf nu 
bij GFT producten inkopen die ze zelf niet in het 
assortiment hebben. Dit betekent dat het aantal 
aangesloten bedrijven bij GFT in de nabije 
toekomst  zal groeien tot bijna 250 bedrijven. 
Het afgelopen jubileumjaar, 50 jaar GFT, groeide 

het aantal leden met 12 procent. De omzet 
steeg van 129 naar 145 miljoen euro. Deels 
door de inflatie, deels door de participatiegraad 
van de leden te verhogen.

De groei betekent ook dat er kritisch gekeken 
wordt naar de interne processen. Zo valt er 
nog het nodige te digitaliseren. In Duitsland 
wordt door leveranciers  traditioneel vrijwel 
uitsluitend met papieren facturen gewerkt. 
Stefan: “Honderd leveranciers, en ieder doet 
het anders. We willen steeds verder digitali-
seren om aan snelheid te winnen en om de 
groei goed te kunnen faciliteren. Dat scheelt 
reeds 2,5 uur per dag per medewerker. Daartoe 
hebben we een systeem gecreëerd dat ons 
facturen - ongeacht of het om papier, PDF of 
EDI gaat - levert in een voor ons noodzakelijk 
formaat, zodat onze leveranciers niet hoeven te 
investeren in hun eigen systeemaanpassingen.”

Uniek platform
Mogen de leveranciers nog traditioneel werken, 
bij GFT zijn ze op de achtergrond al druk met 
de toekomst bezig. Wat te denken van het 
neutrale cloudplatform wat GFT momenteel 
bouwt onder de intrigerende naam Asteria. Daar 
kunnen binnenkort alle leden volautomatisch 
telecom oplossingen kopen van aanbieders 
als ALE, gnTel, ecotel en Kwebbl en deze als 
dashboard gebruiken voor inrichten, onboarden 
en factureren. Allemaal white-label. Stefan: We 
hebben een grote verscheidenheid aan cloud 
providers in één platform opgenomen. Asteria 
gaat dit voorjaar live in Duitsland en komt 
volgend jaar naar Nederland en Oostenrijk.” 
Volgens ons is een multi-vendor telecom 
platform als deze uniek op de Europese markt.

Het probleem voor veel resellers is dat ze 
moeten optreden als makelaar voor een cloud-
aanbod, zoals in Duitsland met Ringcentral, 
die nu massaal probeert voet aan de grond te 
krijgen in Duitsland. Dat betekent dat ze niet 
langer de contractuele partner van hun klanten 
zijn en dat willen onze leden, om begrijpelijke 

redenen, niet! Hiermee kunnen zelf cloud-
aanbiedingen en bestellingen doen, en ze 
voldoen aan de strikte regelgeving in Duitsland. 
Dat is echt een uitdaging die in Nederland veel 
minder speelt.

Vooral in Duitsland is deze introductie  
revolutionair, omdat zo’n 80 procent van de 
geleverde telecomoplossingen een on-prem 
PBX is en maar 20 procent een cloudoplossing. 
In Nederland is die verhouding net andersom. 
Ook in Duitsland zal dat snel verschuiven, 
verwacht GFT. Al zijn daar nog wat hordes te 
nemen, zoals de mindset om in plaats van een 
PBX van 100k euro over te stappen naar een 
paar euro per licentie per maand.

Met de introductie van Asteria onderstreept 
GFT klaar te zijn voor de toekomst. En bewijst 
het daarmee meteen de toegevoegde waarde 
van het samenwerken in een cooperatie. 

 Harmen Teesselink

 Dr. Stefan Touchard
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MT/Sprout vraagt jaarlijks 4.500 zakelijke beslissers met welke dienstverleners ze graag  
zaken -doen. Dat doet het platform in samenwerking met het Amsterdam Centre for Business 
(onderdeel van de Amsterdam Business School). Deze zakelijke beslissers ranken hun  
samenwerkingspartners in verschillende branches, van IT tot financiële dienstverlening.

In de categorie ‘Aanbieders van mobiele data en telefonie‘ staat KPN bovenaan in de  
algemene ranking, met beste NPS, klantgerichtheid, produktleiderschap én excellente uitvoering.
Verder vinden we hoog in de rankings naast de usual suspects als T-Mobile, VodafoneZiggo, 
Samsung, Huawei en Microsoft ook spelers als Gigaset Communications en Wortell. Ook in de 
categorie ’ Aanbieders van ICT-netwerken’ is KPN de overall winnaar en de eerste in de categorie 
Beste NPS, maar is Nokia de beste runner-up en scoort IBM als hoogste bij klantgerichtheid. 
Andere bedrijven uit de sector in deze categorie die het goed doen  zijn onder meer Ascom, Voys, 
Voiceworks (nu Enreach Nederland), Unica ICT Solutions, RoutIT (ook KPN), Avaya en Axians.

KPN op kop in telecom-
segment  van nieuwe 
MT/Sprout top 1.000
MT/Sprout, het toonaangevende platform voor de ondernemer, brengt 
jaarlijks een overzicht met de duizend beste zakelijke dienstverleners 
van Nederland. KPN scoorde voor 2022 op alle fronten het best in de 
categorie ‘Aanbieders van mobiele data en telefonie en scoort ook in  
de categorie ‘Aanbieders van ICT-netwerken’ hoge ogen.

Aanbieders van mobiele 
data en telefonie

1 KPN 
2 Samsung 
3 Microsoft 
4 T-Mobile 
5 VodafoneZiggo 
6 Huawei 
7 Tele2 
8 Gigaset Communications
9 BT Global Services 
10 Wortell 
  
Beste NPS
1 KPN 
2 Microsoft 
3 Samsung 
4 T-Mobile 
5 VodafoneZiggo 
6 Tele2 
7 Gigaset Communications
8 Huawei 
9 BT Global Services 
10 Wortell 
  
Klantgerichtheid 
★★★ KPN 
★★★ T-Mobile 
★★★ Huawei 
★★★ Samsung 
★★★ BT Global Services 
★★★ Microsoft 
★★★ Tele2 
★★★ VodafoneZiggo 
★★★ Gigaset Communications
★★★ Wortell 
  
Productleiderschap 
★★★★ KPN 
★★★★ Microsoft 
★★★★ Samsung 
★★★★ Huawei 
★★★ T-Mobile 
★★★ BT Global Services 
★★★ VodafoneZiggo 
★★★ Gigaset Communications
★★★ Tele2 
★★★ Wortell 
  
Excellente uitvoering 
★★★★ KPN 
★★★★ Samsung 
★★★★ T-Mobile 
★★★★ Microsoft 
★★★★ Huawei 
★★★★ VodafoneZiggo 
★★★★ Tele2 
★★★★ Gigaset Communications
★★★ BT Global Services 
★★★ Wortell 
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Sprout

Aanbieders van 
ICT-netwerken

1 KPN
2 IBM
3 Eurofiber
4 Dell Technologies
5 Cisco
6 BT Global Services
7 XS4ALL
8 VodafoneZiggo
9 Orange Business Services
10 T-Mobile
 
Runner-up aanbieders van 
ICT-netwerken
11 Nokia
12 AT&T
13 Atos
14 Ascom
15 SURFnet
16  HPE – Hewlett Packard Enterprise
17 Juniper Networks
18 Axians
19 Avaya
20 Tele2
21 Interxion
22 Verizon
23 Telindus
24 Fujitsu
25 Voys
26 Ericsson
27 Unica ICT Solutions
28 T-Systems
29 Colt Technology Services
30 DELTA Fiber
31 Conscia
32 RoutIT
33 Voiceworks
34 Simac
 
Beste NPS
1 KPN
2 Cisco
3 BT Global Services
4 IBM
5 VodafoneZiggo
6 Eurofiber
7 Avaya
8 Dell Technologies
9 XS4ALL
10 T-Mobile
11 Ericsson
12 Fujitsu
13 Atos
14 Interxion
15 AT&T
16 Juniper Networks
17 Orange Business Services
18 Axians
19 Tele2
20 HPE – Hewlett Packard Enterprise

21 SURFnet
22 Nokia
23 Voys
24 Simac
25 Telindus
26 Colt Technology Services
27 DELTA Fiber
28 Ascom
29 Verizon
30 RoutIT
31 Conscia
32 Unica ICT Solutions
33 Voiceworks
34 T-Systems
 
Klantgerichtheid
★★★★ IBM
★★★★ BT Global Services
★★★★ Ascom
★★★★ KPN
★★★★ Dell Technologies
★★★★ Eurofiber
★★★★ Nokia
★★★★ SURFnet
★★★★ XS4ALL
★★★★ Unica ICT Solutions
★★★★ VodafoneZiggo
★★★★ AT&T
★★★★ T-Systems
★★★★ T-Mobile
★★★ Interxion
★★★ Atos
★★★ Telindus
★★★ HPE – Hewlett Packard Enterprise
★★★ Cisco
★★★ Voys
★★★ Conscia
★★★ Orange Business Services
★★★ Juniper Networks
★★★ Axians
★★★ Verizon
★★★ Tele2
★★★ Avaya
★★★ Fujitsu
★★★ Voiceworks
★★★ RoutIT
★★★ Ericsson
★★★ DELTA Fiber
★★★ Colt Technology Services
★★★ Simac
 
Productleiderschap
★★★★ Eurofiber
★★★★ IBM
★★★★ Nokia
★★★★ Dell Technologies
★★★★ Verizon
★★★★ KPN
★★★★ Orange Business Services
★★★★ Cisco
★★★★ HPE – Hewlett Packard Enterprise

★★★★ BT Global Services
★★★★ VodafoneZiggo
★★★★ XS4ALL
★★★★ Ascom
★★★★ AT&T
★★★★ Atos
★★★★ T-Systems
★★★★ Axians
★★★★ Interxion
★★★★ Juniper Networks
★★★★ SURFnet
★★★★ T-Mobile
★★★★ Unica ICT Solutions
★★★★ Voiceworks
★★★★ Tele2
★★★★ Fujitsu
★★★★ Colt Technology Services
★★★ Avaya
★★★ DELTA Fiber
★★★ Ericsson
★★★ Telindus
★★★ Voys
★★★ Conscia
★★★ RoutIT
★★★ Simac
 
Excellente uitvoering
★★★★ KPN
★★★★ Cisco
★★★★ Dell Technologies
★★★★ Orange Business Services
★★★★ Eurofiber
★★★★ AT&T
★★★★ XS4ALL
★★★★ IBM
★★★★ Telindus
★★★★ Ascom
★★★★ VodafoneZiggo
★★★★ Atos
★★★★ T-Mobile
★★★★ BT Global Services
★★★★ SURFnet
★★★★ Axians
★★★★ Unica ICT Solutions
★★★★ Juniper Networks
★★★★ Tele2
★★★★ T-Systems
★★★★ Nokia
★★★★ Voys
★★★★ HPE – Hewlett Packard Enterprise
★★★ Verizon
★★★ Fujitsu
★★★ RoutIT
★★★ Ericsson
★★★ Avaya
★★★ Conscia
★★★ Simac
★★★ Interxion
★★★ Colt Technology Services
★★★ DELTA Fiber
★★★ Voiceworks
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Special Zorg 
en missiekritische

 communicatie
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Wie werkt in de zorg, wil vooral met één ding bezig zijn; zorgen. Dat is nog niet zo eenvoudig in de wirwar van 
technologie waar je op de werkvloer vaak mee te maken hebt. Axians heeft als missie om technologie zo in te  
zetten dat zorgmedewerkers méér tijd voor de zorg krijgen. Hoe Axians dat organiseert, vragen we Jessica Burger, 
segment manager Zorg en André Hendriks, die vanuit de zorg overstapte naar de ICT en nu als director Zorg binnen 
Axians de verbindende schakel is tussen technologie en zorg.

Meer tijd voor zorg 
mede door Axians 
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Special Zorg

Jessica heeft een achtergrond in de sport en is al vijf jaar 
actief bij Axians binnen het segment gezondheidszorg. 
Sinds een jaar is ze segment manager en als zodanig 
operationeel en commercieel verantwoordelijk voor de 
expertise Telecom Infrastructures binnen de gezond-
heids zorg. “Als in de zakelijke dienstverlening en bij -
behorende communicatie iets fout gaat, kost dat geld. In 
de zorg kan miscommunicatie voor fysiek ongemak van 
de cliënt zorgen en in het uiterste geval mensenlevens 
kosten. Je moet garanties kunnen bieden. Als een signaal 
bijvoorbeeld niet goed doorkomt, kan dit grote gevolgen 
hebben.”ICT-ers die de werkprocessen niet van dichtbij 
kennen  zijn zich daar vaak minder van bewust.” 

André geeft twee praktijkvoorbeelden. “Bijvoorbeeld als 
een patiënt van de OK naar de IC wordt gebracht of 
van de IC naar een andere afdeling en aan sensoren en 
monitoren hangt. Als er dan in de communicatie tussen de 
verschillende apparaten en systemen wat mis gaat, kan 
dat het verschil tussen leven en dood betekenen. Of als er 
haperingen zijn in de communicatie rondom de verschil-
lende sensoren in een verpleeghuis, kan een cliënt zo maar 
ongemerkt naast zijn bed liggen. Om dat te voorkomen is 
goedwerkende missiekritische communicatie nodig.”

Axians’ kijk op zorg
André, director Zorg, is inmiddels al 13 jaar binnen 
Axians actief, tussen 2000 en 2009 werkte hij al op het 
scheidsvlak van ICT en zorg bij diverse toonaangevende 
IT-dienstverleners. Daarvoor was hij werkzaam in de  
zorg zelf. André is van origine verpleegkundige. 
Hij schetst de krachtige positie, die Axians als aanbieder 
van zorgtechnologie heeft. “Axians is vanuit 15 verschil-
lende business units actief in de zorg. Ons werkveld is heel 
breed en we opereren vaak op de achtergrond. Maar we 
doen eigenlijk alles op het gebied van ICT, van software-
ontwikkeling tot geautomatiseerde datacenters en van 
data analytics tot de meest geavanceerde telecommuni-
catie oplossingen. We adviseren, ontwerpen, bouwen en 
beheren vanuit onze support, managed- en ‘as a Service’-
diensten. Altijd op basis van vertrouwen en transparatie en 
met een flinke dosis toewijding, dat is onze human touch.
Ik schat dat 70% van de Nederlandse zorginstellingen op 
enigerlei wijze een relatie met ons heeft of gebruik maakt 
van één van onze diensten.” 

Uitdagingen aanpakken
Om de zichtbaarheid en herkenbaarheid van Axians in 
de zorg te vergroten en de Axians-visie op, met en voor 
de zorg uit te dragen, heeft de onderneming in 2022 de 
rol van director zorg in het leven geroepen. De zorg staat 
voor grote uitdagingen, stelt André. “Er komen door de 
vergrijzing steeds meer mensen die zorg nodig hebben. 

Daarnaast zijn veel zorgvraagstukken steeds complexer 
en is er een afname van het aantal zorgmedewerkers. 
De oudere medewerkers verlaten de zorg en te weinig 
jongeren stromen in. Digitalisering is een van de schakels 
die noodzakelijk zijn om deze uitdagingen het hoofd te 
bieden. Axians hanteert het credo:’MEER TIJD VOOR 
ZORG’, en wil een krachtige bijdrage leveren aan de 
verdere digitalisering van de zorg, zodat zorgmedewerkers 
daadwerkelijk meer tijd voor zorg hebben en krijgen.” 

Die aanpak vraagt in de ogen van Axians om een solide, 
veilig en toekomstklaar fundament, waarbij zowel de 
hard- en software als ook de ICT organisatie op orde zijn. 
Zodat ze flexibel kunnen meebewegen met nieuwe  
ontwikkelingen. Dat betekent samenwerkende systemen 
en het oplossen van interoperabiliteitsvraagstukken.  
Want iedereen die betrokken is bij ICT in de zorg beseft  
dat gegevensuitwisseling een cruciale rol speelt in de  
beschikbaarheid van de juiste data, op de juiste plaats  
en op het juiste moment. 

Er moet nog veel gebeuren om dit mogelijk te maken. 
André: “Dat vraagt o.a. om ‘digitale inclusie’. Dat houdt 
in dat de mensen die gebruik dienen te maken van de 
oplossingen, ook meegenomen worden in het hoe en 
waarom van deze digitaliseringsslag. Plus de uitleg wat het 
voor meerwaarde brengt voor de medewerker zelf, maar 
ook de cliënt en diens omgeving, denk aan mantelzorgers. 
Als mensen digitaal vaardiger worden en de data beter 
beschikbaar is, biedt dat meer mogelijkheden om zorg-
processen, die altijd leidend dienen te zijn, te verbeteren. 
Als Axians kunnen we de fundering neerzetten, hebben 
we veel expertise over data, kennis van interoperabiliteit 

en hebben we applicaties en oplossingen, waarmee 
we waarde kunnen toevoegen en de data kunnen laten 
stromen.”

Mensenwerk
En niet te vergeten, digitalisering in de zorg blijft werk van 
mensen. Jessica: “Tijdens onze gesprekken vraag ik vaak; 
wat zou je doen als je 20% meer tijd hebt? Dat werkt 

"Axians wil een krachtige 
bijdrage leveren aan de 
verdere digitalisering, zodat 
zorgmedewerkers meer tijd 
voor zorg krijgen.” 
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ontwapenend. Dan gaan onze gesprekken 
meer over wat zorgmedewerkers zouden 
willen bereiken en welke toegevoegde waarde 
digitalisering en missiekritische communicatie 
kan bieden. Het interesseert een zorgmede-
werker niet wat voor techniek er achter zit, het 
moet het gewoon doen. Zodat het ze meer tijd 
voor zorg geeft. Mensen in de zorg willen met 
mensen bezig zijn en zo min mogelijk met data 
en technologie, daarom streven wij naar “meer 
tijd voor zorg en digitale inclusie”. 

Dat betekent bijvoorbeeld dat de nood  zakelijke 
vastlegging van gegevens en uitwisseling 
daarvan niet ten koste gaan van de handen 
aan het bed. Integendeel, digitalisering zou juist 
moeten ondersteunen.

Daar onderscheiden we ons ook in, los van 
alle kennis en techniek die we kunnen leveren. 
Het gaat er om dat we ons kunnen inleven in 
onze klanten, in hun organisaties. Wat ze bezig 
houdt en waar ze tegenaan lopen. Dat we met 
ze meedenken en zo met voorstellen komen, 
die wat opleveren en zo niet, dan verwijzen we 
graag door”. Dat is wat wij noemen:’ICT with  
a human touch’.” 

Onder de motorkap
Natuurlijk kunnen we het niet laten om nog 
even onder de motorkap van Axians te duiken.
Jessica’s afdeling Telecom Infrastructures levert 
Private mobile networks, waar DAS, private 
LTE en private 5G onder valt. Als tweede pijler 
private mobile radio, portofonie, traditionele 

tetra maar ook steeds meer push to talk over 
cellular. De derde pijler is Unified Communi-
cations (UC), van Alcatel en NEC en de vierde 
pijler is voice recording van bijvoorbeeld NICE. 
“In een ziekenhuis als het Erasmus zijn we met 
die eerste drie pijlers actief en kijken we nu naar 
implementatie van voice recording.”

“We leveren daarnaast de hele range voor 
netwerken, routers, switches, telefooncentrales. 
Managed services, field services eromheen. 
We bieden veel van onze diensten ‘as a 
Service’ aan, bijvoorbeeld voor netwerken. 
Klanten willen dat ook graag, wij nemen het 
dan volledig uit handen en zij hebben er verder 
geen omkijken naar. We koppelen daar een 
abonnement op innovatie aan. 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 ook 
in de zorg de digitale transformatie optimaal 
kunnen begeleiden.”

We leveren vanuit een zusterunit veel zorg - 
domotica voor alarmering, track en trace en 
kunnen er voor zorgen dat die data op een 
goede manier beschikbaar komt. Zomaar  
een voorbeeld van een deel van de Axians  
zorg community waarbij de verschillende  
specialisten samenwerken in een netwerk om 
de beste oplossing voor de zorg te realiseren. 

We detacheren vanuit mijn unit ook veel 
mensen bij onze klanten die hun interne IT- en 
telecom afdelingen kunnen ondersteunen.” 

Veelzijdige specialist
Jessica ziet dat de vraag naar private LTE /5G 
sterk toeneemt. “Veel mensen zien dat nog 
als concurrent voor WiFi, maar voor ons is het 
complementair. Het gaat dan om het scheiden 
van de kritische en de niet-kritische  
communicatie.“

André ziet ook een enorme toename van 
sensoren. “Door de groeiende zorgvraag en de 
afname van mensen die dat kunnen uitvoeren. 
Sensoren en metingen op afstand kunnen dan 
enorm helpen. Heel veel zaken waar je nu voor 
naar het ziekenhuis moet, kun je ook thuis 
doen”, stelt hij tot slot.

Het is duidelijk dat de rol van technologie in 
de zorg alleen maar verder zal toenemen en 
dat er voorlopig veel werk aan de winkel is 
voor de zorg zelf, de betrokken overheden, de 
betrokken ICT-dienstverleners én natuurlijk voor 
de veelzijdige specialist die Axians ook op het 
gebied van Zorg is.

Jessica Burger

André Hendriks

Special Zorg



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
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Special Zorg

De zorg is een complexe en veeleisende 
omgeving waar kritieke gegevens moeten 
worden verzameld, verwerkt en overgedragen. 
Dit is waar Private LTE een belangrijke rol kan 
spelen, door het beveiligen van medische  
informatie en het verbeteren van de communi-
catie tussen medische professionals. 

Veilig en betrouwbaar
Het privé-netwerk biedt beveiliging door 
middel van encryptie en authenticatie, zodat 

alleen bevoegde personen toegang hebben 
tot de gegevens. Hierdoor wordt het risico 
op datalekken verminderd en de privacy van 
patiënten beter beschermd.  
 
Een ander voordeel van Private LTE is de 
betrouwbaarheid. In tegenstelling tot publieke- 
en WiFi netwerken, waar congestie en 
storingen regelmatig voorkomen, garandeert 
private LTE altijd een stabiele verbinding. Dit 
is belangrijk in de zorg, aangezien medische 

professionals op elk moment toegang moeten 
hebben tot kritieke gegevens en communicatie 
moeten kunnen onderhouden met collega’s. 
De toepassing van Private LTE-netwerken 
in de gezondheidszorg is dan ook sterk in 
opkomst. Van het verzamelen van gegevens 
over patiënten tot het verbeteren van de 
kwaliteit van zorg. Private LTE-netwerken 
bieden een veelzijdige set aan mogelijkheden 
voor ziekenhuizen, zorgparken en onder andere 
GGZ-instellingen. 

Private LTE met Selcom
en CapX op weg naar 
efficiënte zorg

Private LTE is een technologie die in de zorg steeds meer aandacht krijgt. Het biedt een 
oplossing voor de uitdagingen die zich voordoen in deze sector, waaronder beveiliging, 
betrouwbaarheid en dekking. In tegenstelling tot publieke netwerken, wordt Private LTE 
beheerd door de eindgebruiker en is het opgebouwd voor specifieke doeleinden. 
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Ziekenhuizen
In ziekenhuizen vormen Private LTE- 
netwerken een uitstekend alternatief voor een 
traditioneel netwerk. Met deze netwerken 
kunnen complexe, technische taken uitge-
voerd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
het verzamelen van gegevens over patiënten, 
het toegang geven tot verschillende onder-
delen van het ziekenhuis en het bieden van 
een veilige verbinding voor medisch apparaat. 
Private LTE-netwerken kunnen ook gebruikt 
worden om patiënten naar de juiste afdeling te 
sturen of om de patiënt in de gaten te houden. 

Zorgparken en GGZ
Voor zorgparken en GGZ-instellingen 
bieden Private LTE-netwerken verschillende 
voordelen. Denk aan het verzenden van 
gegevens die verband houdend met de 
gezondheidszorg onder patiënten. Verder 
kunnen Private LTE-netwerken dienen om 
veilige verbindingen te maken tussen verschil-
lende onderdelen van het zorgpark. Het 
beschermt medewerkers ook tegen agressie 
in combinatie met een noodknop van één van 
onze partners, waarbij het Private LTE-netwerk 
het missie kritische deel voorziet van  
99,99% veiligheid en stabiliteit.

Private LTE-netwerken bieden gebruikers dan 
ook de mogelijkheid om op een veilige en 
betrouwbare manier gegevens uit te wisselen, 
waarbij de mogelijkheden oneindig zijn.

CapX
CapX heeft een schat aan ervaring in de 
zorgsector en levert via channelpartners 
ondersteunende hardware voor missie  - 
kritische communicatie. Zowel in de cure als 
de care. Als Value Added Distributeur  
van private mobiele netwerken levert CapX 
oplossingen voor private GSM en –LTE. 
Verder denken we mee met specifieke klant-
wensen zoals multi-access edge computing, 
cellular IoT, neutral host- of maatwerk-
oplossingen. Onze channelpartners begrijpen 
de processen en de behoefte van de klant, 
CapX begeleidt hen met het maken van de 
vertaalslag van techniek naar een einde-
gebruikerspropositie. 

Synergie tussen Selcom en CapX
Vorig jaar kwamen Selcom en CapX onder dezelfde vlag. Het kantoor en magazijn zijn 
inmiddels samen ondergebracht in Nijkerk. Selcom is distributeur van hardware voor 
missie- en bedrijfskritische communicatieoplossingen, met een sterke focus op push-to-talk; 
mobiele radiocommunicatie, paging en accessoires. CapX is distributeur van private mobile 
networks. In de toekomst worden portofoons steeds meer geïntegreerd in de private 
LTE-omgeving. Ze houden een functie, naast smartphones, omdat ze robuust zijn en 
eenvoudig te bedienen. Private LTE en traditionele portofonie kunnen dan over hetzelfde 
netwerk lopen. En daar komen de werelden van Selcom en van private mobile networks 
distributeur CapX bij elkaar. De synergie tussen Selcom en CapX krijgt langzamerhand vorm. 

Dit wordt gedaan op een aantal vlakken;
· Portfolio / oplossingen;
· Marktsegmenten;
· Klantenbestand;
· Wensen eindmarkt.

Door intern te brainstormen, en vervolgens te schakelen met klanten en leveranciers 
komen veel knelpunten aan het licht. Deze kunnen eenvoudig opgelost worden met kleine 
aanpassingen op product- of softwareniveau van het ene bedrijf, die vervolgens een  
toegevoegde waarde hebben voor klanten van het andere bedrijf.  

Zo is het de bedoeling om het CommCheck product standaard te integreren in  
Reamis van Druid. Hierbij zal de gebruiker de toegevoegde waarde ervaren van groeps-
communicatie in een mum van tijd, alles met hedendaagse en traditionele functionaliteiten.  

Ook in de healthcare sector is groepscommunicatie een gewenste functionaliteit.  
Of dit nou voice is, GPS, locatiebepaling of een noodoproep. Met onze CommCheck 
applicatie kunnen we aan deze wensen voldoen, in samenwerking met een Private netwerk 
van CapX.  Hiermee is de eindgebruiker verzekerd van een stabiel netwerk en een stabiele 
alarmeringsoplossing. Alles met hedendaagse robuust smartphones die ontwikkeld zijn  
voor push-to-talk toepassingen.

Voorbeeld van een Private LTE oplossing
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Zetacom begeleidt al ruim 20 jaar zorg -
instellingen en ziekenhuizen bij de bereik-
baarheid. Waar dit begon met het borgen 
van de telefonische bereikbaarheid gaat het 
tegenwoordig om het faciliteren van een 
omnichannel UC-functionaliteiten suite om de 
medewerkers, cliënten en patiënten optimaal 
te ondersteunen en uitdagingen in te vullen.

Uitdagingen op bereikbaarheid
Iedere organisatie heeft zo haar eigen  
uit   dagingen op het gebied van bereikbaarheid. 
Ook daar ziet Zetacom dezelfde verschuiving, 
van enkel telefonie naar een volledig UC- 
landschap met vergelijkbare integratie zoals 
nu met omliggende technologie zoals 
VoWiFi, PGSM, IPDect, VOS, MOS etc. 
Als bereikbaar heidspartner heeft Zetacom 
regelmatig contact met haar klanten over deze 
uit   dagingen, en komt met ideeën om deze 

op te lossen. Door met veel zorginstellingen 
en ziekenhuizen te sparren ontstaat er een 
goed beeld van de bereikbaarheidsthema’s 
in de Nederlandse zorg, en blijven deze zorg -
instellingen en ziekenhuizen up-to-date over 
de ontwikkelingen in de markt.

Mobile First of Mobile Only
Een van de meest gemelde thema’s is de 
‘ver-mobilisering’ van het personeel. Onder 
de labels ‘Mobile first’ of ‘Mobile only’ staat 
dit bij veel klanten van Zetacom hoog op de 
agenda. Mede gedreven door personeels-
krapte worden medewerkers breder ingezet. 
Waar voorheen mensen vast achter een 
bureau zaten om de bereikbaarheid te borgen 
als kerntaak, verwachten organisaties steeds 
vaker dat deze medewerkers dat invullen, 
terwijl zij druk zijn met andere zaken op andere 
plekken of in transit zijn tussen deze plekken. 

Even een oproep uit de wachtrij oppakken 
op de mobiele telefoon en deze doorzetten 
naar de juiste afdeling was tot enkele jaren 
geleden nog flink uitdagend. Het vertrouwen 
hebben dat - terwijl jij heel eventjes uit de 
groep schakelt om met focus een cliënt, patiënt 
of bezoeker te helpen – de afdelingsbereik-
baarheid slim geborgd wordt, klinkt anno 2023 
toch wel heel normaal. Toch ziet Zetacom 
dat deze manier van werken nog lang niet 
overal optimaal ondersteund wordt, of dat 
het technisch wel aardig ingericht is maar het 
vertrouwen er nog niet is. Er valt op gebied 
van processen, technologie maar ook zeker  
bij de configuratie en inrichting van zorg -
technologie nog veel te winnen.

Choose Your Own Device
Als gevolg van het ‘ver-mobiliseren’ van het 
personeel ontstaat ook bij veel van Zetacom’s 

 
 
Slimmer 
communiceren 
in de zorg
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klanten een dialoog over gedeelde versus 
persoonlijke devices. Juist nu de smartphone 
een centrale rol krijgt in  de effectiviteit van 
medewerkers, is het moeten inleveren van  
het device op één van de vaste locaties 
lang niet overal meer praktisch. Of men dan 
verstandig doet aan een Choose Your Own 
Device, ingericht volgens het Corporate 
Owned/ Personally Enabled principe of dat er 
een door de organisatie gekozen device  
uitgedeeld wordt met een strikte configuratie, 
daarover lopen de meningen behoorlijk 
uiteen. Zetacom’s consultants zijn dan ook 
druk met het meedenken over deze vraag-
stukken bij klanten. Wat kan er vanuit techniek 
zoals Microsoft Intune geregeld worden, 
wat moeten we procesmatig borgen en wat 
kunnen we van de medewerker verwachten?
Zijn we in staat de werking van de juiste apps 
en de bereikbaarheid van de medewerker te 
monitoren zodat we weten dat iemand op 
zijn minst technisch beschikbaar is? Allemaal 
heel actuele en relevante vragen die Zetacom 
regelmatig helpt beantwoorden.

Microsoft Teams telefonie
Technologie vervangen vanwege 
ouderdom is ook een veel voorkomend 
thema in zowel Care als Cure. 
Telefonie systemen blijken bij veel 
organisaties al wat langer te draaien 

dan wenselijk. Zetacom ziet een 
flinke opmars van Microsoft 

Teams telefonie. Voor veel 
ziekenhuizen is een complete 

overstap naar Microsoft 
Teams telefonie op de 

korte termijn nog niet 
goed te overzien. 
Deze voorziet 
Zetacom dan van een 
hybride inrichting,  
waarbij een ‘best of 
both worlds’ scenario 
ontstaat. Dit levert 
direct de voordelen 
van Teams, zonder dat 
men vooraf al direct 
commitment moet 
geven op een totaal-
vervanging. Zoals 
ook Zetacom zich 
goed kan voorstellen 

dat dit een prettige tussenoplossing kan 
bieden, zijn er ook organisaties waar minder 
tijd beschikbaar is vanwege zaken zoals ‘End 
of Support’, afschrijving, interne druk vanuit 
belangengroepen, etcetera.

Interessante case in de cure-markt
“Zo is er zelfs al een ziekenhuis dat ons 
heeft gevraagd om Teams voor hen te gaan 
inrichten met het doel compleet te migreren 
naar deze nieuwe vorm van communiceren”, 
vertelt Gabor. “We zijn al begonnen met de 
voorbereiding en de fase daarna. Als alles in 
de testomgeving naar wens werkt, gaan we 
door naar productie. Zij gaan dan afscheid 
nemen van de PBX die ze gebruiken.  

Over Zetacom
Zorg kan altijd beter. Hetzelfde geldt voor 
communicatie. Betere communicatie 
is naast betrouwbaar en veilig, vooral 
ook efficiënt en slim. We begrijpen de 
zorg en helpen zorgorganisaties bij hun 
transformatie naar smart. Met intelligente 
ICT-oplossingen helpen wij de zorgketen 
goed functioneren. Onze uitgebreide 
dienstverlening en ervaring als system 
integrator maken dat opdrachtgevers hun 
regierol goed kunnen uitoefenen. Door 
verder te digitaliseren, zorgen wij ervoor 
dat zorgorganisaties, met de krapte op 
de arbeidsmarkt en de toenemende 
zorgvraag door de vergrijzing, ook in 
de toekomst kwalitatieve zorg kunnen 
verlenen en dit laagdrempelig kunnen 
houden. Met minder capaciteit meer 
betekenen voor patiënten en cliënten en 
daarbij het verlagen van de werkdruk voor 
zorgmedewerkers dankzij slimme inzet 
van technologie. Dát is onze passie en 
waar wij voor staan. 

Gabor Schilten, Business 
Development Manager 
Communication & 
Collaboration bij Zetacom

We begrijpen de 
zorg en helpen 
zorgorganisaties 
bij hun digitale 
transformatie
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Zetacom

Daarmee hebben we een primeur. Het lijkt 
erop dat we de eerste zijn die dit in Nederland 
met een ziekenhuis voor elkaar hebben 
gekregen. Dat is natuurlijk supergaaf! Dat 
is het mooie aan (werken bij) Zetacom, wij 
houden de ontwikkelingen en trends in de 
markt goed in de gaten zodat we voortdurend 
kunnen meebewegen met de behoeftes van 
onze klanten en de juiste oplossingen kunnen 
bieden.”

In de Care ziet Zetacom al veel meer  
adoptie van Microsoft Teams telefonie. Zowel 
in hybride vorm als in een volledige vervanging 
ziet Zetacom veel tractie. Integratiemogelijk-
heden met omliggende zorgdomotica techno-
logie bieden een veel betere ondersteuning 
van de primaire zorgprocessen. Zo heeft 
Zetacom al diverse zorginstellingen begeleid in 
de migratie naar Microsoft Teams telefonie.

Goede bereikbaarheid
Een thema dat met name in de Cure genoemd 
wordt is de bereikbaarheidsdienst. Artsen 
dienen op gezette dagen en tijden bereikbaar 
te zijn. De roostering daarvan is veelal in een 
applicatie gedaan die nog niet geïntegreerd is 
met de technologie die gebruikt wordt om de 
arts te bereiken. Dat is in deze tijd eigenlijk  
niet meer uit te leggen. Zetacom integreert 
deze beide werelden dan ook regelmatig om 
tot een goed geoliede machine te komen,  
met aandacht voor het stuk ‘Governance’. 
Afhankelijk van het gekozen technologische 
ecosysteem, denk bijvoorbeeld aan 
Anywhere365, Mitel of IQ Messenger, wordt 
naast de logica ook goed gekeken naar 
accountability. Mocht een arts niet bereikt zijn, 

dan wil het ziekenhuis immers wel kunnen 
verklaren wat daarvan de oorzaak was.

Centrale oplossing 
In de Care wordt nog veel gewerkt met een 
technologische lappendeken. Care organisaties
hebben vaak meerdere locaties, die vanuit 
het verleden een flinke diversiteit in toege-
paste technologie laten zien. Dat is voor de 
medewerkers enorm schakelen. Zeker als 
men over diverse locaties heen werkt, wordt 
dit vaak gezien als een van de grootste 
uit   dagingen. Er zijn echter maar weinig 
organisaties die het zich budgettair kunnen 
veroorloven alle locaties tegelijk te voorzien 
van het gekozen ecosysteem. Zetacom ziet 
hier een enorme toename in integratie van 
deze lappendeken. Door bijvoorbeeld een 
centrale oplossing op te stellen, die midden 
in de lappendeken opereert, kan de inter-
actie met de medewerkers vereenvoudigd 
worden tot één applicatie. Dit vereist uiteraard 
goede integratie tussen deze oplossing en 
alle puntoplossingen in de lappendeken. Dit 
is vandaag de dag goed te realiseren, en 
voorkomtde noodzaak vroegtijdig oplossingen 
af te schrijven.

Zetacom adviseert haar klanten op al deze 
thema’s door een zeer actueel beeld te 
onderhouden van de laatste ontwikkelingen, 
in balans gebracht door alle ervaring en 
‘boerenverstand’. Zo is het prachtig te zien 
dat fabrikanten nieuwe protocollen omarmen. 
Door deze ontwikkelingen ook grondig te 
testen in het Zetacom zorglab, te toetsen 
samen met de early adopting klanten van 
Zetacom én de ervaringen te bespreken in een 

panel van specialisten, ontstaat er een veel 
completer beeld van de potentie en risico’s 
van een dergelijke innovatie. 

Onderscheidend vermogen
“We onderscheiden ons omdat we een single 
point of contact zijn”, stelt Gabor tot slot. “We 
zijn een partner waarbij je alles op gebied van 
communicatie kunt neerleggen, omdat wij 
actief zijn in drie domeinen: Communication 
& Colla boration, Healthcare Automation & 
Alarming en Networking & Security. Per domein 
hebben we gecertificeerde specialisten die 
onze klanten kunnen adviseren. De afgelopen 
jaren zien wij steeds meer een verschuiving 
van system integrator naar sparrings- en 
adviespartner. Daar is steeds meer behoefte 
aan. Je kunt een vraagstuk bij ons neerleggen. 
Wij kijken vervolgens  wat het beste bij de 
situatie past, wat er in de markt speelt en 
wat er qua technologie beschikbaar is om 
het betreffende vraagstuk op te lossen. 
We worden dan ook vaak een verlengstuk 
genoemd van de interne IT-organisatie. Voor 
klanten voelt het vaak dat onze mensen bijna 
directe collega’s van hun IT-organisatie zijn.” 

Zorg & ICT
Van 13 tot en met 15 juni staat Zetacom 
samen met partners op de beurs Zorg 
en ICT in de Jaarbeurs Utrecht. Daar 
geeft Zetacom diverse breakout sessies, 
waarvan er één specifiek gaat over de 
business case in de cure rond Teams,  
die in dit artikel wordt omschreven. 



Uw klanten zijn steeds kritischer: ze willen zeker 
weten dat ze goed worden geholpen, niet teveel 
betalen en kunnen rekenen op een deskundig  
advies. De reparatie van hun computer, smart
phone, tablet of wasmachine vertrouwen ze dan 
ook lang niet iedereen toe. Zo hebben erkende 
elektrotechnische reparatiebedrijven een streepje 
voor: ze kunnen aantonen dat ze kwaliteit leveren. 
Heeft u zo’n erkenning nog niet? Dan is dit een 
goed moment daar verandering in te brengen.

Word nu lid via  
technieknederland.nl

Samen sta  
je sterker.

19.172 Adv TN Detailhandel A4.indd   1 18-09-19   11:47



30   TBM • MAART 2023

Zorgcommunicatie – 
5G of toch WiFi?
Zorgomgevingen zijn bij uitstek locaties waar mensenlevens worden gered. 
Communicatie over de status van een patiënt, zoals bij een reanimatie 
oproep, is per definitie missiekritisch omdat het over mensenlevens gaat! 
In de afgelopen jaren zijn er veel verschillende oplossingen toegepast in de 
diverse zorginstellingen, variërend van analoge piepers tot moderne digitale 
technieken. In de afgelopen periode ben ik bij verschillende zorginstellingen 
actief geweest met vragen over de keuzes naar de toekomst voor missie-
kritische communicatie. In dit artikel wil ik inzicht geven over belangrijke 
ontwikkelingen in de markt. We beginnen bij traditionele oplossingen, kijken 
naar huidige oplossingen en eindigen met toekomstige oplossingen.
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Zorgcommunicatie

Een ziekenhuis is bij uitstek een dynamische 
omgeving. Er gebeurt altijd wel wat en er is 
voortdurend zorgpersoneel nodig om hulp te 
verlenen.
 
Historie
In het midden van de vorige eeuw werden 
dokters in ziekenhuizen opgespoord door 
een omroepsysteem met luidsprekers aan de 
muur in elke gang. Daarna kwamen radio-
systemen, waarbij medewerkers konden 
worden opgepiept. Vervolgens kon je dan naar 
een telefoon lopen, je eigen nummer toetsen 
en het gesprek naar je toehalen. Soms duurde 
het wel 1 tot 2 minuten voordat je iemand aan 
de lijn had, vooral als er op een afdeling niet 
veel telefoontoestellen waren. Precies 10 jaar 
geleden heb ik een project uitgevoerd bij een 
ziekenhuis waar deze oplossing nog volop 
werd gebruikt. Een leverancier als Ascom 
heeft hier ook nog steeds producten voor en 

biedt nog ondersteuning aan gebruikers 
in de zorg.

Een pieper of paging systeem maakt bijvoor-
beeld gebruik van een of meerdere zenders, 
die op 27 MHz (HF), VHF (137 – 164 MHz) of 
in de UHF band (450 – 512 MHz) uitzenden. 
Een medewerker van een ziekenhuis die 
op bijna 10 km van het ziekenhuis woonde, 
vergat wel eens zijn pager in het rek te hangen 
als hij naar huis ging. Omdat het op 27 MHz 
werkte met een fors vermogen, kon hij zelfs 
thuis nog worden opgeroepen! Er wordt 
meestal vanuit gegaan dat piepers het altijd en 
overal doen. Omdat de systemen technisch 
behoorlijk eenvoudig zijn en er al heel veel 
jaren ervaring mee is opgedaan, worden ze 
gezien als geschikt voor missiekritisch gebruik. 
Toch zijn er regelmatig plekken (bijvoorbeeld 
in het trappenhuis achter de lift) waar piepers 
problemen hebben met ontvangst en er 
alarmoproepen worden gemist. En apparaten 
die al vele jaren dienst hebben gedaan en af 
en toe op de grond zijn gevallen, zijn ook niet 
altijd meer betrouwbaar. Monitoring van deze 
oudere technologie is niet eenvoudig, waardoor 
vertrouwen op deze systemen niet altijd terecht 
is. Het blijft techniek en techniek kan falen.

Huidige oplossingen
DECT – Sinds eind jaren 90 is in veel zieken-
huizen en zorginstellingen DECT toegepast. 
DECT hadden we vroeger bijna allemaal thuis 
met een draadloos toestel, de professionele 

variant met veel base stations en toestellen is 
op veel locaties nog volop in gebruik. Meestal 
is men overgestapt van traditioneel DECT 
naar IP-DECT, waarbij de DECT zenders zijn 
gekoppeld op het IT netwerk. Meestal is het 
systeem daardoor kwetsbaarder en werkt het 
niet bij netwerkstoringen en onderhoud. DECT 
heeft goede ondersteuning voor mobiliteit, 
zodat medewerkers prima kunnen bellen 
tijdens het lopen. DECT is wel gevoelig voor 
een goed radiodesign en implementatie. DECT 
wordt nog veel toegepast als Verpleegkundig 
Oproepsysteem (VOS) voor oproepen van 
patiënten, Medisch Oproepsysteem (MOS) en 
als Medisch Alarmeringssysteem (MAS). Bij 
een MAS wordt ook informatie over het soort 
alarm doorgegeven. Dat gebeurt meestal in 
een tekstbericht. DECT systemen kunnen 
volledig worden gemonitord en bewaakt en 
worden mede daarom gezien als geschikt voor 
missie kritisch gebruik.

WiFi – In de afgelopen 15 jaar is in zorg -
instellingen steeds vaker gebruik gemaakt  
van WiFi voor spraakcommunicatie en zorg -
alarmering, waarbij eigenlijk alleen maar de  
5 GHz band wordt toegepast. De 2,4 GHz 
band is eenvoudigweg niet betrouwbaar 
genoeg. Alle smartphones van patiënten, 
bezoekers en medewerkers genereren ook 
veel drukte in deze radioband. Dat is een 
van de redenen waardoor wij meestal WiFi 
niet adviseren voor missiekritisch gebruik: je 
hebt niet voldoende controle over de radio-
verbinding. Ik ken zorginstellingen waarbij 
om de 5 tot 10 meter een WiFi Access Point 
hangt om maar voor voldoende verbinding te 
zorgen, want het bereik van de 5 GHz band 
is maar beperkt. Bovendien vereist spraak 
over WiFi veel overlap tussen zenders, om 
mobiliteit tijdens lopen te faciliteren. Het grote 

Het blijft techniek en 
techniek kan falen

DAS antenne hoedje
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voordeel van WiFi is dat het meestal toch al 
wordt gebouwd in zorginstellingen, omdat 
het wordt gebruikt voor medicijnuitgifte of de 
mobiele computers (COWS – Computer On 
Wheels) en voor gasten WiFi. Voor goede 
spraakcommunicatie over WiFi zijn lang niet 
alle smartphones geschikt, veel moderne 
smartphones krijgen WiFi chips met beperkt 
zendvermogen om de accuduur te verlengen. 
Voor betrouwbare WiFi spraak wordt gebruik 
gemaakt van speciaal ontwikkelde toestellen, 
zoals van Cisco, SpectraLink, Ascom en 
Unitech. Ondertussen zijn er wel heel veel 
Android zorgapplicaties beschikbaar en is de
smartphone sterk in opkomst in zorg instellingen.

2G/4G – In combinatie met smartphones is  
er ook veel aandacht voor spraak en zorg -
alarmering over publieke of private 2G/4G 
netwerken. Dit wordt soms toegepast als 
back-up van WiFi voor ontruimings installaties 
en de bijbehorende NEN2575 certificering. 
NEN2575 stelt namelijk hoge eisen aan 
betrouwbaarheid, zodat zelfs 30 minuten na 
aanvang van een brand alle mobiele devices 
kunnen worden gealarmeerd. Private GSM (2G) 
netwerken kunnen ook zelfstandig voldoen aan 
NEN2575 certificering en zijn ook regelmatig 
toegepast voor spraak en zorgalarmering.  
Deze netwerken komen nu aan het einde van 
hun levensduur en worden vaak al vervangen 
door Private LTE (4G) netwerken. Helaas is 
spraak (telefonie) niet goed gestandaardiseerd 
en moeilijk te implementeren in 4G. Voor  
zorg  alarmering is 4G wel goed geschikt, de  
technologie is erg robuust. Echte Private 
5G wordt nog niet toegepast vanwege 
beperkingen in beschikbare frequenties en 
toestellen.

Indoor – Ziekenhuizen maken ook veel 
gebruik van publieke 4G netwerken voor 
interne communicatie. Daarbij zijn vaak  

oplossingen nodig voor verbetering van 
dekking, want radiosignalen van buiten 
hebben problemen met moderne glazen puien 
of om midden in grote gebouwen te komen. 
Er zijn verschillende soorten oplossingen, 
namelijk passief, actief of een mengvorm 
(hybride). Bij passieve (DAS) systemen wordt 
er gebruik gemaakt van behoorlijk dikke en 
stugge coaxbekabeling en antennes aan het 
plafond. Installatie hiervan op een zorgafdeling 
met patiënten is geen goed idee. Actieve 
(DAS) systemen maken bijvoorbeeld gebruik 
van zenders die lijken op grote WiFi Access 
Points, die via bestaande netwerkbekabeling 
kunnen worden aangesloten (mits er patches 
in de buurt beschikbaar zijn). Actieve systemen 
of hybride systemen zijn nood  zakelijk als een 
gebouw of complex langer is dan ongeveer 
150 meter. Coaxbekabeling verliest bij grote 
lengtes namelijk teveel signaal. Er zijn veel 
ontwikkelingen op indoor gebied, vooral nu 
met de komst van 5G.

Toekomstige oplossingen – 
WiFi of toch 5G?
Op dit moment leven bij veel organisaties 
vragen over de juiste keuzes voor de 
toekomst. Een eenvoudig antwoord is niet 
te geven, omdat veel afhangt van de huidige 
situatie. Het is duidelijk dat WiFi ook in de 
toekomst nog een grote rol zal spelen.  
WiFi6 wordt nu vervangen door WiFi6E en 
WiFi7 producten komen dit jaar op de markt. 
Ongeveer elke 5 jaar heeft WiFi een nieuwe 
standaard en de technische levensduur van 
een WiFi netwerk is ook zo’n 5 jaar. Ongeveer 
elke 5 jaar is dus een  grote investering nodig 
in WiFi, waarbij de kosten per Access Point 
(inclusief licenties, switchpoort, etc.) al heel 
snel € 1.000 bedragen. Een zorginstelling van 
formaat heeft zomaar 1.000 Access Points  
nodig, zeker als locatiebepaling en spraak 
mogelijk moet zijn. 

En gaat 5G dit niet allemaal vervangen?  
Ik denk dat dit niet reëel is. Ondanks dat 4G 
en 5G een veel betere radioverbinding leveren, 
zijn er te weinig tablets, COWS en allerlei 
andere apparaten die 4G/5G ondersteunen. 
WiFi chips zijn namelijk veel goedkoper en
worden daarom veel sneller toegepast. Diverse 
leveranciers hebben tablets of laptops met 
4G/5G modem opties, maar ik zie het maar 
weinig verkocht worden in de zakelijke 
omgeving met binnenshuis overal WiFi. Voor 
ambulante zorgmedewerkers is het vaak 
wel een uitkomst, want toegang tot de WiFi 
bij iemand waar je even op bezoek bent is 
meestal geen oplossing. Overigens is de 4G 
dekking binnenshuis lang niet altijd overal even
goed: diverse zorginstellingen maken voor 
ambulante zorg nu gebruik van meerdere net-  
werken of de mogelijkheid om over te schakelen 
tussen netwerken, zoals van Lyfo.net.

Geschikt maken
Zorginstellingen worstelen ook met de vraag 
hoe de indoorsystemen geschikt gemaakt 
moeten worden voor 5G. Op dit moment zie 
ik geen noodzaak om over te stappen naar  
5G systemen voor de nieuwe 3,5 GHz 
frequentie. In de landen om ons heen wordt 
5G voor indoorgebruik ook al toegepast op 
de huidige 4G frequenties. In Nederland doen 
Vodafone en KPN dit ook. Zolang er WiFi in 
een pand hoge datasnelheden kan leveren,  
zie ik weinig noodzaak voor een apart systeem 
voor 5G met hoge datasnelheden. Voor private 
4G en 5G netwerken in ziekenhuizen zie ik in 
eerste instantie de 3,5 GHz band niet als een  
interessante optie, maar liever een op ‘n 
frequentie die wel door bestaande indoor-
systemen wordt ondersteund.

Voor veel communicatie zal WiFi dus een 
belangrijke rol blijven spelen. Wat ik jammer 
vindt is dat alle mooie beloften van WiFi6  
vooral marketingpraat zijn: de huidige 
beschikbare apparaten en netwerken zijn niet  
in staat om hogere snelheden of hogere 
capaciteit te halen. De werkelijke snelheids-
verschillen tussen de huidige WiFi en de 
toekomstige WiFi standaarden zijn in de praktijk 
erg beperkt. De beste keuze naar de toekomst 
is erg afhankelijk van het ambitieniveau, de 
budgetten en de uitgangspositie van de zorg -
instelling. En dat houdt het leven interessant!

Zorgcommunicatie

DAS antenne hoedje
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Social media

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

Met TBM altijd op de 
hoogte van de laatste 
ontwikkelingen!

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

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

Online magazines:
issuu.com/magentapublishing

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

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

TBM Groepen: 
Dutch Telecom Channel 
en Dutch ICT Channel
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Dossier Microsoft Teams Telefonie 

Satellietcommunicatie en 5G; doorbraak dankzij de iPhone 14 

Selcom en CapX samen in missie- en bedrijf kritische 

communicatie 

15 jaar X2com
Van pionier tot koploper

Het grootste IT- en telecomplatform 

van de Benelux

TBMNET.nl

Adrie Waterman



SP*RKL Marketing 

Born to 
Sparkle
in de ICT
Tijdens de ‘season of sparkle’ lanceerde 
Dominique Bockmeulen en Gerard 
Hertsenberg begin januari SP*RKL 
Marketing. SP*RKL Marketing is het 
marketingbureau voor ieder bedrijf dat 
wel een beetje sparkle kan gebruiken. 
Maar, zoals zij zelf zeggen, zijn ze geen 
standaard bureau dat op basis van uurtje-
factuurtje werkt en alleen maar kijkt naar 
de korte termijn. Maar, wat zijn ze dan wel? 
Wij reisde naar Rijswijk af voor een kop 
koffie en om zelf die sparkle te ervaren… 

FHCG
SP*RKL Marketing is onderdeel van de Future Human 
Capital Group (FHCG) en werd in 2019 in Nederland 
opgericht als een investeringspartij voor bedrijven  
die actief zijn in Consultancy, Recruitment en  
Sales Outsourcing, met een focus op ICT. Met de start 
van SP*RKL Marketing bestaat FHCG naast In4Leads, 
Intrameo, FreshMinds en Sc.Tiger, nu uit 5 merken 
met een sterke focus op menselijk kapitaal die in  
haar visie altijd het verschil maken in de diensten die 
ze aanbieden.



SP*RKL marketing is een full-service  
marketingbureau voor grote en kleine spelers 
in de telecom- of ICT-branche óf bedrijven die 
op zoek zijn naar een beetje SP*RKL.” Aldus 
Gerard. Dominique vult aan: “Dat doen wij 
heel breed. Van online tot offline marketing, 
wij denken mee en zorgen ervoor dat ook 
jouw bedrijf opvalt, of, zoals wij dat natuurlijk 
zeggen: wij zorgen ervoor dat ook jouw bedrijf 
SP*RKL-t.”
drijf SP*RKL-t.” 
Juiste moment
We kennen Dominique al heel lang overigens 
vanuit de telecombranche. Vanaf 2012 tot 
2019 was ze verantwoordelijk voor alle 
marketing en communicatie van dean one,  
nu onderdeel van Gamma Communications. 
Toen nog onder de naam Dominique 
Kneepkens. Vervolgens startte ze haar eigen 
marketingbureau By Deau, waarin ze onder 
meer voor X2com de marketing verzorgde. 
Ook Gerard kent de markt goed. Zo heeft 
hij afgelopen jaren de marketing verzorgd 
voor onder andere In4Leads, FreshMinds en 
Intrameo. Een logische stap dus dat deze 
twee samen verder gaan en zich focussen  
op de Telecom en ICT-branche.
Na drie jaar By Deau is het tijd voor de 
volgende stap. By Deau is uit haar jasje 
gegroeid: “ik krijg meer vraag dan dat ik  
alleen aan kan en ook de vraag naar (junior) 
marketeers die mijn werkzaamheden na een 
interim opdracht kunnen overnemen is groot. 
Per toeval kwam ik in contact met Gerard en 
toen is eigenlijk het balletje gaan rollen…”
Gerard vult aan: “SP*RKL Marketing is voor 
mij een logische vervolgstap. Na mijn tijd 
in de media en uitgeverij wereld, ben ik bij 

FHCG terecht gekomen. Met de groei van de 
bedrijven binnen de groep, kwam steeds meer 
de vraag vanuit relaties of wij ook konden 
helpen met marketingprojecten. Door de 
krachten tussen de bedrijven binnen de groep 
te bundelen, kunnen we onze partners meer 
en betere oplossingen bieden die voor de 
partner op maat gemaakt zijn.”

SP*RKL Academy
Eén ding valt op als je met Dominique en 
Gerard praat: resultaat staat voorop. Een 
betere conversie, meer leads of website 
bezoeker of juist meer naamsbekendheid? 
SP*RKL helpt je bij het samenstellen van  
de juiste mix. Maar, dat is nog niet alles.  
Zo helpen zij bedrijven vooral ook bij de 
invulling van marketing op de lange termijn  
met de SP*RKL Academy.

Dominique: “Wij merken dat bedrijven moeite 
hebben met het vinden (en behouden) van 
de juiste marketingmedewerker. Iedereen 
is op zoek naar die ene allround marketeer, 
die net van school komt en zin heeft om dat 
varkentje eens lekker te gaan wassen. Heb 
je die marketeer na veel moeite misschien 

gevonden, dan ontbreekt vaak de juiste 
begeleiding en kennis intern om deze junior 
marketeer wegwijs te maken.” Gerard vult 
aan: “Met de SP*RKL Academy verzorgen 
wij het hele traject om een ervaren en goed 
opgeleide marketeer bij jou in het bedrijf in te 
laten stromen, die uiteraard past binnen jouw 
organisatie. Behalve dat wij deze marketeer 
voor jou zoeken en begeleiden, werken we 
deze ook in. Terwijl die nieuwe medewerker 
direct voor jouw organisatie aan de slag 
gaat, wordt de marketeer ondersteund met 
trainingen door ons. Na een succesvolle 
inwerk- en trainingsperiode van 9 maanden, 
kun je deze opgeleide marketeer kosteloos 
overnemen. Dat betekent geen aanneem 
traject en ook geen inwerk- of opleidings-
traject, allemaal tijd die je kunt besteden aan  
je core business, een win-win lijkt mij.”
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SP*RKL

Wel de lusten, niet de lasten!
Maak gebruik van de SP*RKL Academy en 
ervaar de voordelen:
· Geen werving- en selectiekosten
· Ontwikkeling strategisch marketingplan
· Opleiding van marketeer door senior marketeers
· Direct inzetbaar en exclusief voor de organisatie
· Geen overnamekosten na contractperiode

It’s time to SP*RKL…
Benieuwd wat SP*RKL Marketing voor 
jou kan betekenen? Bel 085 060 2289 
(dit nummer kun je ook gebruiken voor 
WhatsApp), stuur een e-mail naar 
hallo@sprklmarketing.nl of ga naar 
sprklmarketing.nl. 

Gerard HertsenbergDominique Bockmeulen
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Redactie 

Vorig jaar vond de beurs nog in mei plaats, 
omdat hij in januari niet kon plaatsvinden 
vanwege de nog geldende corona-maat-
regelen. De editie daarvoor, begin 2020, 
was de laatste in Amsterdam. Gezien de 
uitbreiding van dit jaar was ISE duidelijk uit 
het Amsterdamse jasje gegroeid.

In hal 2 stonden de leveranciers van unified 
communications en room booking soft-  
en hardware. Alle toonaangevende UC- 
aanbieders waren van de partij, zoals Zoom, 
Logitech, Yealink, Jabra, Epson, Cisco/
Webex, Google (Meet) en Neat. Opvallend 
was de aanwezigheid van Snom. 
Opvallende afwezigen dit jaar waren Huddly, 
Nexvoo, ErgoXS en Konftel. De vorige 
(uitgestelde) editie in mei 2022 trok minder 
bezoekers als deze, maar had wel veel meer 
nieuws te melden. 

Back to the office
Hoewel meeting equity een hoofdthema 
bleef op de ISE, en speaker-framing, 
speaker-tracking en dergelijke in hoog 
tempo worden toegevoegd aan bestaande 
technologie, verbeteren deze technologieën 
niet de ervaring van mensen die zich in de 
vergaderruimte bevinden. Zij verbeteren 
veeleer de ervaring van deelnemers op 
afstand. Een veelgehoorde vraag was dan 
ook hoe de technologie kan worden ingezet 
om mensen weer naar kantoor te krijgen.

Op de ISE van dit jaar was er een duidelijke 
accentverschuiving van thuiswerken 
naar hot-desking. Hoewel investeringen 
in persoonlijke conferentieschermen of 
camera's en betere audio in kleine verga-
derruimtes het ongemak van werken op 
locatie kunnen verminderen, moedigen ze 

werknemers niet aan om naar kantoor te 
komen. Waarom zou je naar een centrale 
locatie komen om te spreken met mensen  
die op afstand zitten, met behulp van 
technologie die minder vertrouwd is dan wat 
je thuis gebruikt? 

Wil technologie bedrijven helpen om mensen 
terug te laten keren naar gecentraliseerde 
locaties, dan moeten zij oplossingen bieden 
die de face-to-face interactie verbeteren. 
Enkele voor de hand liggende voorbeelden 
hiervan zijn draadloze presentatie of draad-
loze vergaderapparatuur, die functionaliteit 
toevoegen aan de ervaring in de kamer. In 
toenemende mate zijn deze leveranciers 
op zoek naar oplossingen voor meer ad 
hoc stijlen van persoonlijke vergaderingen. 
Bijvoorbeeld een teamvergadering in een 
kantine waar mensen hun inhoud kunnen 

ISE 2023 heeft vorige maand 58.107 unieke bezoekers uit 155 landen getrokken. De exposanten waren 
volgens de organisatie ook te spreken over de toeloop op hun stands op de grootste ISE beursvloer 
ooit. Hoogtepunt was ongetwijfeld het bezoek van koning Felipe VI van Spanje aan de beurs. 

ISE 2023 vestigt nieuwe 
records in Barcelona

Koninklijk bezoek aan de ISE
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delen vanaf een laptop naar een scherm 
waarop normaal gesproken digital signage 
wordt getoond, zoals een menu.

IT-aanbieders steeds belangrijker
Google Workspace jaar heeft het zijn aan  -
wezigheid op ISE aanzienlijk vergroot, met 
een enorme advertentie van Google bij de 
entree. Er zijn ook nieuwe partnerschappen, 
zoals de nieuwe beschikbaarheid van 
Google Meet op de op Android gebaseerde 
X-serie videobars van Poly. 

De interessante vraag vanuit de UC-hoek 
hoe HP Poly zou integreren, is daarmee 
deels beantwoord. HP biedt nu de basis 
om de Poly Studio room kits aan te sturen, 
terwijl HP zich na de overname ook begint te 
positioneren als de enige leverancier die een 
compleet aanbod voor werken en samen-

werken biedt. Tijdens ISE 2023 heeft Poly 
de HP Mini Conferencing PC aangekondigd 
om een complete Microsoft Teams Room 
oplossing ervaring te leveren voor vergader-
ruimtes van elke grootte.

HP's Presence-videoconferentieserie, die 
vorig jaar werd aangekondigd, lijkt aan de 
andere kant uitgerangeerd, in plaats van te 
worden geïntegreerd in de bestaande serie 
van Poly. 

Lenovo bouwt zijn aanwezigheid in samen-
werking uit, niet in het minst door zijn 
ViewPlus Teams Display, een op Android 
gebaseerd Teams-gecertificeerd video-
conferentiescherm, en de ThinkSmart One, 
de enige op Windows gebaseerde videobar.
 
Logitech
Onder de meer innovatieve oplossingen 
die werden getoond, toonde Logitech 
"Project Ghost", de combinatie van een 
front-of-room camera die zicht biedt op 
de ruimte, gekoppeld aan een tafelcamera 
voor close-ups van individuele sprekers. Het 
betreft een samenwerking met Steelcase 
die bestaande Logitech-technologie 
gebruikt. Het maakt ook meer oogcontact 
mogelijk, wat de  belasting van meerdere 
video gesprekken op een dag enigszins 
vermindert. 

De Logitech Sight table-top camera was 
een van de aandachttrekkers in Hal 2.  Sight 
is een AI-camera voor vergaderruimten 
met framing voor meerdere deelnemers, 

waarmee deelnemers op afstand de fijnere 
details van live videogesprekken kunnen 
vastleggen.

Logitech onthulde ook de dockingoplossing 
Logitech Booth 2M400 als 'Logi Dock', een 
alles-in-één opgeruimd dockingstation met 
vergaderbediening en luidsprekertelefoon. 

One-Size-Fits-All
Op ISE 2023 kondigde Jabra de PanaCast 
50 aan als 'PanaCast 50 Video Bar System', 
dat wordt geleverd met ingebouwde Android 
en dus native Microsoft Teams en Zoom 
Room clients host.

Het PanaCast 50 Video Bar Systeem heeft 
een panoramische 4K multi-camera array 
met een gezichtsveld van 180 graden. Het is 
ook uitgerust met stemherkenning en intelli-
gente algoritmen die automatisch rest-echo 
en statische ruis detecteren en verwijderen.
Verder toonde Yealink SmartVision60, een 
360-graden intelligent all-in-one camera. 
Met Neat Pulse kun je al je Neat-apparaten 
bedienen via een gebruikersinterface. Als 
aanvulling op het Microsoft Teams-beheer-
centrum (TAC) of Zoom Device Management 
(ZDM) door unieke, Neat-specifieke functies 
op te nemen.

Moeheid Teams
Barco toonde de tweede generatie 
ClickShare CX-50, deze maakt automatisch 
verbinding met apparatuur in de ruimte 
(camera's, microfoons, luidsprekers, alles-in-
één-balken). Je kunt een videovergadering 

ISE

Chris Wiegeraad en Wietse Hagoort van GoBright Bob Hanemaaijer van Humly Jasper Maters van Audiocodes

Op de ISE was er 
een duidelijke 
accentverschuiving 
van thuiswerken
naar hot-desking



starten vanaf je laptop, met behulp van elk 
conferentieprogramma. Creëer een ruimte 
waar geesten elkaar ontmoeten, met slechts 
één klik. Er waren ook geruchten over een 
pushback onder gebruikers van Microsoft 
Teams Rooms, die liever niet eeuwig 
vastzitten aan een abonnementsmodel. Bring 
Your Own Meeting-modellen, vaak gebaseerd 
op een draadloos conferentietoestel zoals 
die in de Clickshare Conference- reeks van 
Barco, zijn ook geavanceerder geworden en 
bieden klanten een steeds meer uniforme en 
intuïtieve ervaring. 

Een andere interessante aanbieder is 
Q-sys, op wiens stand we ruimtelijke audio 
konden ervaren. Zo komt de audio van de 
deelnemers op afstand uit de richting van 
waar de specifieke persoon die praat zich  
op het scherm bevindt.

Interoperabiliteit
 De grootste klacht die de verschuiving 
van conferencing naar cloud-gebaseerde 
platforms opriep, was altijd het gebrek 
aan interoperabiliteit tussen providers. 
Gebruikers van verschillende mobiele 
netwerken kunnen elkaar bellen; waarom 
zou dat voor video anders zijn? 

Nu de platformmarkt is gegroepeerd rond 
vier grote spelers - Google Meet, Zoom, 
Microsoft Teams en Webex by Cisco - 
worden deze problemen minder. Deze vier 
platforms zijn in toenemende mate inter-
operabel met elkaar, hoewel geen van hen 
bereid is die samenwerking uit te breiden 
naar andere diensten. Cisco is hierin het 
verst gegaan met Microsoft Teams, door op 
ISE apparaten te tonen als de Board Pro, 
Room Bar en Room Kit Pro, die allemaal 
Microsoft Teams native draaien. 

Persoonlijk vergaderen
 Persoonlijke conferencing stond op de 
voorgrond op de ISE omdat leveranciers 
verder wilden gaan dan de traditionele 
oplossingen op basis van vergaderruimtes. 
Te zien was het ViewPlus Teams Display 
van Lenovo, dat deel uitmaakt van een 
opkomende categorie voor persoonlijke 
apparaten, waaronder ook de Neat Frame, 
de DTEN ME, de Google Meet Series One 
Desk 27 van Avocor, Newline's FLEX en 
Cisco's Webex Desk en Desk Pro.

AV-leverancier Biamp is een partnerschap 
aangegaan met Lenovo voor de levering 
van computerapparatuur om end-to-end 

oplossingen voor vergaderruimten te leveren 
als 'one-stop shop'. Dat betekent dat  
Lenovo ThinkSmart Core en Controller Kits 
nu kunnen worden gebruikt in gebundelde 
oplossingen voor samenwerking in ruimtes 
variërend van huddle spaces tot grote 
boardrooms.

Groot formaat displays
 DTEN heeft veel aandacht getrokken met 
de lancering van zijn hybride all-in-one D7X, 
die al is gecertificeerd voor Zoom Rooms, 
met MTR-certificering in afwachting. De D7X 
is beschikbaar in zowel een Windows- als 
Android-versie en kan D7X kan ook worden 
aangesloten op een laptop voor Bring Your 
Own Device flexibiliteit, wat de multichannel 
aard van samenwerking op de werkplek 
verder onderstreept.

Op de ISE demonstreerde DTEN een 
dubbele opstelling van twee 77-inch D7X 
met een verticaal geplaatste camera 
ertussen. Ook werden DTEN D7X Series 
55-inch toestellen met Android en Windows 
OS en 75-inch schermformaat modellen 
gepresenteerd. Avocor toonde de 27" 
(desktop) en 65" Google Meet Series One 
Collaboration Displays met geïntegreerde 
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Jennifer Cai van Yealink Het complete team van Lydis op de Yealink stand

Er is veel vraag naar vergaderruimtes 
en planningssoftware, wat leveranciers 
zoals Google aantrekt



camera, microfoon en luidsprekers, die 
medio 2022 zijn gelanceerd en die nu ook 
Zoom gecertificeerd zijn en functionaliteit 
hebben om te werken als een digital signage 
apparaat, wanneer niet in gebruik voor 
videoconferencing.

Audio
Nureva  presenteerde zijn nieuwe HDL410  
audioconferentiesysteem, bestaande uit 
twee microfoon- en luidsprekerbalken (elk 
met 24 omnidirectionele microfoons) met 
zijn connect module. Het product wordt 
aangedreven door Nureva's geavanceerde 
microfoonneveltechnologie, bestaande uit 
16.384 virtuele microfoons voor nauwkeurige 
stemafstemming, met voortdurende auto -
kalibratie, wat de taak van pro-kwaliteits-
audio in grote ruimtes.

Sennheiser onthulde zijn TeamConnect 
Ceiling Medium, een plafondmicrofoon die 
ideaal is voor middelgrote vergaderruimten en 
collegezalen of samenwerkingsruimten.
ruimtes. We waren ook getuige van Audio- 
Technica's Engineered Sound Wireless 
System, een DECT-systeem dat wordt 
geleverd met een bureaustandaardzender 
die compatibel is met de ES925 zwanenhals-
microfoons. Shure keerde terug als
partner en had een sterke showcase van zijn 
belangrijkste ontwikkelingen op het gebied 
van samenwerking, waaronder zijn Stem 
Ecosysteem, Microflex Ecosysteem, zijn 
nieuwste Microflex Advance MXA920 plafond 
array microfoon, UniPlex lavalier microfoon.

Room booking
Veel grote UC-aanbieders, zoals Logitech en 
Google, hebben een roombooking oplossing 
in hun portfolio, maar er zijn ook echte 
specialisten, zoals het Nederlandse GoBright 
en het Zweedse Humly. GoBright lanceerde 
op ISE met de 'GoBright Interact' een nieuw 
hardware-apparaat dat kan worden gebruikt 
voor de eigen Desk Booking software, maar 
ook voor de Room Booking software.  
De nieuwe GoBright 'Interact'  laat niet alleen 
zien welk bureau of welke ruimte bezet is, hoe 
lang, en door wie - het maakt ook interactie 
mogelijk met de werkplek of vergaderruimte. 
Met een QR-code is het mogelijk om in/uit te 
checken of  een ad hoc boeking te starten en 
het gewenste tijdsbestek te selecteren. 

Humly is voor Nederland nog een relatief 
onbekende speler, maar dat gaat volgens 
Sales Manager Benelux Bob Hanemaaijer 
snel veranderen. De Zweedse leverancier  
introduceerde op de ISE  een veelzijdige 
nieuwe premium hardware-oplossing voor 
boekingssystemen. Deze nieuwe Humly 
Booking Device pakt de snel veranderende 
uitdagingen van de hybride werkplek aan  
en biedt personeel en bezoekers een 
veelzijdige schaalbaar touchscreen 
oplossing om beschikbare boekbare ruimtes 
op kantoren, campussen of bijvoorbeeld 
in hotels  te bekijken en te reserveren. Het 
Zweedse Humly is een toonaangevende 
fabrikant op het gebied van modern work-
place solutions. De technologie is sinds 
2009 wereldwijd al toegepast in meer dan 
200.000 meeting rooms. Humly wordt in de 

Benelux gedistribueerd via Exertis Pro AV  
& Ingram Micro.

Kansen voor Google
Er is veel vraag naar vergaderruimtes en 
planningssoftware, wat leveranciers zoals 
Google aantrekt. Zo test Google een nieuwe 
ruimtebeheerapplicatie die verbinding kan 
maken met slimme apparaten, AV-appa-
ratuur, agenda's en Google Meets. Het 
belangrijkste idee achter de oplossing is 
om gebruikers zichtbaarheid te bieden 
en "zombieboekingen" te elimineren door 
een interactief dashboard voor controle 
en zichtbaarheid van de aangesloten en 
gebruikte apparaten. De volgende fase van 
zou ruimte beheer en automatisering van het 
ruimtebeheer, waarbij de beschikbaarheid 
van de ruimtes automatisch in real time 
wordt bijgewerkt als de ruimte niet wordt 
gebruikt. niet wordt gebruikt. Een  kans voor 
Google, aangezien zij partnerschappen met 
andere hardware leveranciers uitbreidt via 
het openen van API's.

Clebex biedt oplossingen voor het beheer 
van werkruimten, waaronder het boeken 
van ruimten, het beheer van activa, het 
beheer van ruimte-inventarissen, parkeer-
beheer, en, het meest interessante - 5D 
dimensie ruimtebeheer. De 5D is een typisch 
3D ruimtebeheer, overlayed met real-time 
dimensie en informatie over gebruik en 
fysieke positionering van objecten.

De volgende editie van ISE staat gepland 
van 30 januari tot en met 2 februari 2024.
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Op de foto met Frank aan de Stegge van Zoom

Henk Slabbekoorn is sinds kort actief 
met het introduceren van de event-applicaties 

van Blue JeansOliver Wittig van Snom



Hierbij delen gebruikers dezelfde frequentie-
 band, maar op een slimmere manier dan 
normaal. RDI gebruikt de resultaten in 
voorstellen voor Europese en Nederlandse 
regelgeving voor efficiënt spectrumgebruik. 
RDI voert de pilot uit met de Branche-
vereniging van Telecom Grootgebruikers 
(BTG), luchthaven Schiphol en de satelliet-
communicatie operator Speedcast in Bidding-
huizen. Daarnaast zijn Nokia en het Finse 
onderzoeksinstituut VTT betrokken. De pilot 
wordt uitgevoerd in opdracht van de directie 
Digitale Economie van het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Het is (voor zover bekend) het eerste  
praktijkonderzoek in Europa in deze band, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een  
terug koppeling op basis van daadwerkelijk 
gemeten signaalsterkte. Eerdere studies  
door het Finse VTT maakten gebruik van 
berekende signaalsterktes.

Draadloos de standaard
Draadloos communiceren is de defacto- 
standaard. Korte afstanden kunnen 
probleemloos met bluetooth en NFC 
overbrugd worden, op kantoren is er WiFi 
(draadloze ethernet), mobiele operatoren 

bieden 2G, 3G, 4G en 5G aan en daarnaast 
zijn er een heel aantal specialistische banden 
voor communicatie met satellieten, voor 
militaire doeleinden, radar etc. Sommige delen 
van het spectrum worden intensief gebruikt 
en raken overbelast, anderen daar en tegen 
worden sporadisch ingezet en laten ruimte 
voor derde partijen. Het is die dynamiek die 
mogelijk kansen biedt om meer toetreders 
toegang tot een stuk spectrum te geven.

Delen spectrum biedt kansen
Het delen van radiospectrum op een meer 
dynamische en slimme manier dan tot 

Nederland is een dichtbevolkt land met een dicht op elkaar gebouwde infrastructuur. Draadloze communicatie is daarbij een veel gebruikte 
technologie, met als direct gevolg het risico van interferentie en verstoorde connectiviteit. Nu er in sommige segmenten schaarste aan 
spectrum ontstaat, heeft het Ministerie van Economische Zaken, via Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), tot 1 januari bekend als 
Agentschap Telecom, en Stratix, nader onderzoek gedaan naar de optie om een spectrumallocatie in specifieke banden dynamisch te 
maken. RDI is recent een pilot gestart in de 3,8-4,2 GHz frequentieband met 'Dynamic Spectrum Management & Sharing'. 

 
 
Onderzoek dynamisch 
gebruik radiospectrum 
biedt kansen voor 
private netwerken

40   TBM • MAART 2023



Spectrum Sharing

nu toe gebruikelijk is, kan een oplossing 
zijn om voldoende beschikbaarheid van 
radiospectrum te garanderen en efficiënter 
gebruik van radiospectrum mogelijk te maken.

Om het een en ander te realiseren zijn 
verschillende concepten mogelijk. WiFi, 
Microwave en Bluetooth gebruiken exact 
hetzelfde niet-gelicenceerde ISM-spectrum 
(industrial, scientific and medical) om naast 
elkaar te bestaan. Deze combinatie van 
gebruikers is mogelijk door technologische 
keuzes bij het ontwerpen van het protocol. 
Voor grootschalige toepassingen zijn 
wereldwijd tal van potentiële oplossingen 
ontwikkeld. Zo is er een optie om te kiezen 
voor ‘spectrum sensing’ in combinatie met 
een reserveringsmechanisme in combinatie 
met een centrale database. Bij een dergelijke 
aanpak kan bestaande hardware gebruikt 
blijven worden. Gebruikers kunnen dan 
spectrum voor hun toepassing inzetten als 
daar op basis van tijd en locatie ruimte voor 
gegeven wordt. De database die daarvoor 
geraadpleegd moet worden is de adminis-
tratie. Contractueel kunnen de prioriteiten 
tussen gebruikers vastgelegd worden. Zo zou 
het mogelijk kunnen zijn dat hulpverleners 
extra spectrum kunnen claimen in het geval 
van een calamiteit. De rest van de tijd kunnen 
andere partijen zo’n spectrum gebruiken. 
De centrale database heeft de opdracht dit 
te faciliteren door inzichtelijk te maken wie 
wanneer en waar een specifiek deel van 
het spectrum gebruikt en mag gebruiken. 
Enerzijds is dit een optie bij calamiteiten waar 
met prioriteit spectrum wordt vrijgemaakt, 
maar andere interessantere toepassingen zijn 
ook festivals en evenementen die behoefte 
hebben aan een eigen netwerk. Hier is het 
gebruik en de behoefte te plannen. Een  
intensieve samenwerking en onderling 
vertrouwen is bij dit concept cruciaal.

Voorbeelden van zo’n concept
Als hiermee een proef gedaan moet worden 
is dat volgens de onderzoekers niet al te 
complex, omdat vergelijkbare ideeën al 
uitgewerkt zijn bij de Citizen Broadband Radio 
Service (CBRS) die in de Verenigde Staten 
is ontwikkeld. Volgens de onderzoekers is 
het voor dit doel interessante spectrum in 
Nederland te vinden in de DVB-T2 band, de 

3.8-4.2 GHz band en de 6 GHz band, maar 
mogelijkerwijs ook enkele bestaande radar-
banden en de toekomstige 26 GHz band  
voor mobiel netwerken.

Als op termijn de regelgever delen van spectra 
vrijgeeft voor privaat gebruik, is dynamische 
toewijzing een hulpmiddel om meerdere 
bedrijven dat spectrum te gunnen. Een bundel 
die op de Maasvlakte voor een privaat netwerk 
wordt uitgegeven en daar een hotspot vormt, 
kan dankzij de propagatie demping en een 
goed management in de nabijheid al weer 
hergebruikt worden. Het is ook mogelijk om 
qua tijd te differentiëren. Hotspots die overdag 
veel verkeer hebben zijn in de nachtelijke uren 
mogelijk minder belast. Dan kunnen andere 
partijen met het spectrum aan de slag gaan. 
De mogelijkheden daartoe zijn afhankelijk van 
frequentie, antennedesign en propagatie  
eigenschappen. Door het systeem slim te  
configureren is hergebruik van spectrum op 
kortere afstand mogelijk en afhankelijk te 
maken van de gebruiksbehoefte bij de  
licentiehouders. Voor potentiële pilots, trials  
of proof-of-concepts in Nederland van toe -
passingen op het gebied van het dynamisch 
delen van spectrum, beveelt de studie aan 
om te focussen op ‘spectrum hot spot’ 
gebieden, waar veel verschillende organisaties 
of gebruikers het radiospectrum intensief 
gebruiken en waar een lokale oplossing 
voordelen kan bieden voor meerdere partijen. 

De mogelijkheden
De onderzoekers hebben met een grafiek de 
mogelijkheden van sharing visueel inzichtelijk 
gemaakt (zie kader). Er wordt uitgegaan van 
permanente hotspots waaronder Schiphol 
en de Rotterdamse haven en er zijn tijdelijke 
hotspots zoals festivals en grote publiek-
strekkers waaronder Sail Amsterdam en 
de Uitmarkt. Voor potentiële pilots, trials of 
proof-of-concepts in Nederland op het gebied 
van het dynamisch delen van spectrum, 
beveelt de studie aan om te focussen op 
‘spectrum hot spot’ gebieden, waar veel 
verschillende organisaties of gebruikers het 
radiospectrum intensief gebruiken en waar 
een lokale oplossing voordelen kan bieden 
voor meerdere partijen. 
De daarbij noodzakelijke afspraken, regels of 
standaarden verschillen per oplossingsrichting 
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die gebruikt wordt om spectrum dynamisch 
te delen. Hoewel er werkbare voorbeelden 
bestaan voor dergelijke afspraken is het voor 
het opbouwen van een goede communicatie 
en vooral vertrouwen tussen de (primaire en 
secundaire) gebruikers nodig om veel energie 
te steken in intensieve samenwerking tussen 
de relevante stakeholders en de discussies 
daartussen goed te begeleiden zodat we deze 
voorbeelden in Nederland succesvol kunnen 
demonstreren. De reden: in situaties waar 
spectrum schaars is willen primaire gebruikers 
niet graag experimenteren met het delen van 
hun schaarse spectrum, terwijl in situaties 
waar spectrum niet schaars is een pilot 
potentieel niet of nauwelijks de voordelen van 
dynamisch delen van spectrum aantoont. 

Uitdaging
Het was behoorlijk uitdagend om een niet 
missiekritische of bedrijfskritische use case te 
vinden die gebruikt kan worden in een pilot 
van enige schaal om de voordelen van het 
delen van radiospectrum te demonstreren: 
in situaties waar spectrum schaars is willen 
primaire gebruikers niet graag experimenteren 
met het delen van hun schaarse spectrum, 
terwijl in situaties waar spectrum niet schaars 
is een pilot potentieel niet of nauwelijks de 
voordelen van dynamisch delen van spectrum 
aantoont. 

Overtuigingskracht is hier nodig. Want het 
concept van dynamische spectrumdeling kan

ook bij deze toepassingen zijn waarde bewijzen. 
Als spectrum wordt gedeeld met andere 
gebruikers dan kan er in geval van calamiteiten, 
dus gedurende noodsituaties extra spectrum, 
dus capaciteit, bijgeschakeld worden.

Praktijktest
De pilot wordt uitgevoerd rond een praktijk-
toepassing op de luchthaven in Amstelveen, 
omdat deze locatie dicht genoeg bij het 
satellietgrondstation ligt (zo’n 60 km) waardoor 
er zekerheid is dat er zonder ingrijpen soms 
verstoringen kunnen ontstaan. Het plan omvat 
de uitrol van een privaat lokaal 5G SA-netwerk 
op het luchthaventerrein. Hierbij gaat spectrum 
voor 5G-communicatie gebruiken dat primair 
is toegewezen aan satellietgebruik en wordt 
gebruikt door het satellietgrondstation in 
Biddinghuizen. Dit primaire gebruik mag 
onder geen beding operationele hinder gaan 
ondervinden door co-channel interferenties en 
andere verstoringen als gevolg van het naburige 
hergebruik. Op het luchthaventerrein wil men 
het 5G-netwerk voor twee specifiek benoemde 
usecases gaan gebruiken. De nu gedefinieerde 
toepassingen zijn: een draadloos toegangs-

beheer met camera bewaking en bediening en 
ook de draadloze distributie van videobeelden 
vanaf brandweervoertuigen tijdens een uitruk bij 
een calamiteit.De pilot moet kennis opleveren 
voor de optimalisatie van de infrastructuur. 
Daartoe wordt door Nokia een 5G-radio-
netwerk met netwerkcomponenten, zoals een 
basisstation, geïnstalleerd. In Biddinghuizen 
komt een speciaal ontworpen installatie van 
Agentschap Telecom voor de meting van 
signaalniveau’s in relatie tot het stoorpotentieel.

Frank Bodewes, specialist innovatie bij 
het Agentschap Telecom, die bij deze pilot 
betrokken is, zie hierover eerder tegenover  
BTG Magazine: ”Het probleem met het 
gebruikte spectrum is dat er vooral ’s avonds 
en ’s ochtends, zogenaamde atmosferische 
ducting gaat optreden. Hierbij ontstaan er 
spontaan, onder invloed van wisselende 
atmosferische condities, transmissiekanalen 
met een veel betere propagatie (tot in sommige 
gevallen 80 dB) waardoor de signalen veel 
verder reiken dan verwacht. Wanneer dit 
gebeurt, is (nog niet) goed voorspelbaar want 
de juiste modellen ontbreken nog. Wat we wel 
weten is dat dit slechts een heel beperkt deel 
van de tijd speelt (tienden van procenten), dus 
het grootste gedeelte van de tijd hebben we 
geen problemen. Je zou kunnen zeggen dat 
we nu aan overbescherming doen. Met DSMS 
pakken we de kans om daar efficiënter mee 
om te gaan.”

De mogelijkheid van delen per categorie
Spectrum kan op verschillende manieren toegewezen worden, hier ingedeeld tussen 0 en 4. 
Bij level 0 is het exclusief spectrum in het bezit van een gelicenceerde aanbieder. Bij 4b  
(de ISM-band) is het zendniveau zo laag dat gebruikers naast elkaar kunnen bestaan en er 
enkel een technische specificatie van toepassing hoeft te zijn. Beide gebieden vallen buiten 
de scope van het onderzoek. De vijf niveaus in de piramide komen 
overeen met de definities van het Wireless Innovation Forum (WInnForum) 
over het beleid voor spectrumdeling: niveau 0 - exclusief gebruik van 
spectrum, en niveau 4B - zuivere spectrumdeling zonder vergunning.

Het onderzoek spitst zich toe op technologieën die spectrumdeling 
mogelijk maken tussen gelicenceerd en vergunningsvrij gebruik, satelliet 
en terrestrisch, primaire (gevestigde) en secundaire vergunninghouders, 
alsook het naar eigen inzicht gebruiken van ongebruikt spectrum. In de 
regeling van het WInnForum-regeling zitten die vooral op niveau 2, 
niveau 3 en niveau 4A.
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Nieuwe LANCOM SD-WAN Gateway kan tot 
duizend externe locaties verbinden
LANCOM Systems introduceert de LANCOM ISG-5000, zijn nieuwste SD-WAN Central Site Gateway. Deze “Integrated Services Gateway” 
biedt een veilige, schaalbare en efficiënte basis voor middelgrote multi-service IP-netwerken. Via een veilige IPSec VPN-connectie verbindt 
deze oplossing tot duizend locaties met het hoofdkantoor. In combinatie 
met de LANCOM Management Cloud wordt de ISG-5000 een krachtige 
SD-WAN-gateway die middelgrote infrastructuren dynamisch met elkaar 
verbindt. De nieuw ontwikkelde gateway maakt gebruik van geavanceerde 
encryptie- en redundantietechnieken en biedt de nieuwste generatie 
SD-WAN-technologie met High Scalability VPN (HSVPN). Daarnaast onder-
steunt de LANCOM ISG-5000 standaard 100 VPN-verbindingen en kunnen 
via extra opties tot 1.000 VPN externe locaties worden aangesloten. 

Xelion voegt 
ondersteuning 
voor Yealink 
headsets toe
Xelion meldt dat de implementatie van de 
Yealink SDK in de Xelion softphones is 
afgerond.  Hiermee voegt Xelion onder-
steuning voor Yealink headsets toe aan 
haar range van compatible hardware. De 
afgelopen periode werd de vraag vanuit de 
partners voor de certificering van de Yealink 
headset modellen steeds luider. Xelion werkt 
met een select aantal hardware vendoren 
waardoor zij support kunnen leveren op de 
producten die deze vendoren aanbieden. 

Microsoft 
integreert 
Teams in de 
HoloLens 2

Na een reeks belangrijke updates van de virtual reality-headset is het Microsoft Teams-plat-
form nu toegankelijk via de HoloLens 2. Microsoft heeft OneDrive en Teams toegevoegd aan 
de Azure- en Power Platform-integraties die al aanwezig waren in de meest recente update. 
Het bedrijf heeft verklaard dat het eerstelijnswerkers dezelfde samenwerkingstools wil bieden 
waartoe bureaugebonden medewerkers toegang hebben. Alysa Taylor, Microsoft Corporate 
Vice President voor Azure en Industry, merkte op: “We leveren Windows echt in mixed reality. 
Naast de consumentgerichte markt zijn er de commerciële en industriële metaverses waar 
we samenwerken met collega's en werk uitvoeren. Taylor “De industriële metaverse is een 
fundamenteel nieuwe manier voor mensen en AI om samen te werken om hun fysieke 
systemen te ontwerpen, bouwen, bedienen en optimaliseren. 

Ascom koppelt IP-DECT-handsets aan 
Microsoft Teams SIP Gateway
De IP-DECT-handsets van Ascom, integreren vanaf nu met Microsoft Teams SIP Gateway. Daardoor zijn nu ook
Microsoft Teams-oproepen en persoonlijke alarmfuncties op de Ascom-apparaten mogelijk. Bij het toevoegen van draadloze 
Voice over IP (VoIP)-telefonie aan het netwerk van een organisatie, zorgt Ascom voor de integratie van een nieuw IP-DECT- 
systeem in het Teams-systeem van de organisatie. Organisaties die gebruikmaken van een bestaand Ascom IP-DECT-systeem 
integreren eenvoudig hun telefoonsysteem in Teams.

TP-Link neemt voorsprong met Wi-Fi 7 hardware
Terwijl bijna alle andere netwerkfabrikanten nog bezig zijn met Wi-Fi 6 en 6E, maakt TP-Link alvast 
de sprong naar de opvolger Wi-Fi 7, die met snelheden tot 40 Gbps nog eens vier keer sneller moet 
worden dan WiFi 6. Naar eigen zeggen is het Chinese bedrijf de eerste provider wereldwijd die een 
complete Wi-Fi 7 productlijn presenteert. Het bedrijf wilde echter nog geen commentaar geven op de 
beschikbaarheid. Dat kan ook moeilijk, want de verwachting is dat Wi-Fi 7 pas in 2024 door het IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) zal worden gecertificeerd.  
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Jan- Hein is altijd druk. Druk, druk, druk en nog 
eens druk! Een afspraak maken is zo eenvoudig 
dus nog niet. Gelukkig heb ik (inmiddels) een 
prima verstandhouding met zijn steun en 
toeverlaat Patricia en die regelt het gewoon. 
Zonder dat aan het nut van de afspraak wordt 
getwijfeld en ik allerlei ‘poortwachtersvragen’ 
hoef te beantwoorden. Erg fijn.

Patricia neemt dan ook gelijk de regie over en 
plant de afspraak, kiest een restaurant en  
reserveert daar ook. Afgerond met zo’n ‘ping’  
in de agenda die je dan alleen nog hoeft te 
accepteren.De keuze was dit keer Loetje in 
Houten. Een beetje in het midden.

Jan- Hein en ik komen gelijktijdig aan en kiezen 

een beetje ‘n rustige tafel. Het is gelukkig 
niet druk. Na het kort uitwisselen van laatste 
nieuwtjes en roddels duiken we het interview 
in. Nadat we allebei een Biefstuk XL besteld 
hebben.Mijn eerste vraag blijkt dan ook beetje 
overbodig te zijn. 

Wat is jouw favoriete gerecht, Jan-Hein?
Hij wijst vervolgens met een grote glimlach op 
de enorme biefstuk die in de jus ligt te drijven 
op zijn bord. Patricia kent hem echt goed…

Strict bestaat inmiddels 23 jaar. Waarom 
ben je er destijds mee begonnen?
Ik heb gewerkt voor Intercai en was ver -
antwoordelijk voor de Nederlandse activiteiten. 
Intercai werd overgenomen door Getronics: 

geen omgeving voor onafhankelijke 
consultancy. Toen ben ik met Strict begonnen. 
De behoefte aan onafhankelijke consultancy 
was groot. Na anderhalf jaar had ik 40 
consultants in dienst.

Dan had je waarschijnlijk ook iets 
unieks te bieden?
Jazeker, we hebben een unieke project aanpak 
waar we zeer succesvol mee zijn. In het kort: 
We nemen resultaatverantwoordelijkheid in 
projecten, Wij worden onderdeel van de 
organisatie waar we voor werken. We 
benoemen dan samen met de opdrachtgever 
de uitdagingen, doelstellingen, eventuele 
problemen en formuleren een (lange) termijn 
visie en strategie. En durven dan ook gewoon 

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. Met deze keer 
Jan-Hein Bastiaenen, CEO van Strict.

The Taste of…
Jan-Hein Bastiaenen
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een garantie te geven dat we alles oplossen 
en realiseren. De route daarnaartoe bestaat uit 
verschillende ‘slices’. Slice voor slice lossen we 
alles op en vullen alles in. We gaan pas door 
op het moment dat het doel van die ‘slice’ 
behaald is.Ondertussen werken we daarbij hard 
aan betrokkenheid en ownership. Zodat we na 
het traject de organisatie in bekwame handen 
achter kunnen laten.

Waarom is er überhaupt een externe partij 
nodig? Jullie werken voor enorme 
organisaties. Kunnen die dat niet zelf?
In dat ‘enorm’ zit al een van de antwoorden 
besloten. Veel bekwame consultants willen niet 
voor een enterprise werken. Maar wel voor een 
wat meer ‘lean and mean’ organisatie als Strict. 

Op deze manier kunnen enterprises toch hun 
voordeel doen met de kennis die hier zit. Maar 
het belangrijkste is wel de enorme kennis die 
wij hebben van ICT en het toepassen daarvan. 
Door onze ervaring en ons scala aan opdracht-
gevers is er geen enkele, met alle respect, 
organisatie die daar in de buurt komt. 
Het zou voor organisaties ook onbetaalbaar 
worden om deze kennis in huis te halen – en te 
houden – die Strict heeft. En waarom zouden 
ze? Ze kunnen Strict inschakelen…

Jullie zullen dan best ernstige situaties 
tegenkomen als jullie voor het eerst een 
nieuwe opdracht analyseren?
Dat zit dan vaak in de wijze van besluitvorming, 
of juist het niet durven beslissen. Heel vaak mist 
de betrokkenheid en is men bezig om de eigen 
omgeving veilig te stellen. De consequenties 
voor de gehele organisatie worden dan niet 
gezien of belangrijk gevonden. Belangen-
verstrengeling is ook zo’n gevaarlijk symptoom; 
beslissingen die worden genomen die alleen 
een bepaald belang veilig stellen. Wederom zijn 
óf de organisatie, of collega’s, daarvan de dupe.

Dus nog voldoende te doen de  
aankomende tijd?
Jazeker, en daarbij moet er natuurlijk ook 
voldoende aandacht voor Strict zelf zijn. Ik wil 
constant (door-) ontwikkelen en perfectioneren.

Hoe gaat dat eruit zien?
Strict moet nog veel meer een organisatie 
worden waar bekwame mensen heel graag 
willen werken. We moeten een constante 
stroom van High Potentials aan de markt 
gaan leveren om de professionalisering door 
te zetten. En wij moeten echt toonaangevend 
zijn als het gaat om het realiseren van digitale 
ambities. Mijn operationele rol wordt dan meer 
een rol als coach en inspirator. Dat is geen 
toekomstmuziek, maar een proces dat al in 
vergevorderd stadium is.

Ik zie je helemaal blij worden als je dit 
zegt. Waar word jij nog meer blij van?
Als ik het voor elkaar krijg om anderen te laten 
scoren. Of waardering krijgen van een klant. 
En we zijn nu de Strict Control Cockpit aan 
het uitrollen. Een enorm sophisticated systeem 
om processen te bewaken. Ik krijg daar zoveel 
energie van!

Alleen maar blije dagen en processen?
Nee, tuurlijk niet. Ik kan best geïrriteerd zijn als 
door inkoop de waarde van Strict teniet gedaan 
wordt. Als ze proberen een ‘prijs per kilo’ in 
te kopen. Als de lezer wil weten hoe ik dat 
bedoel…spreek me er maar op aan. Ik kan er 
een avond mee vullen…. 

Je bent lid van de Taste of ICT. 30 maart 
hebben we onze volgende bijeenkomst. 
Wat ga je met je mede leden bespreken?
De verandering in het leverproces van ICT. 
De ‘oude’ hiërarchische leverkolom gaat 
overboord. Aankoop, implementatie, gebruik, 
onderhoud gaat een ecosysteem van alle 
betrokken partijen worden. Dus leverancier, 
consultants, klant en alle andere betrokkenen. 
Zo werken we samen naar een resultaat dat 
voor allen het beste uitpakt. Ik wil daar graag 
met de leden over stoeien. De hele kolom is 
vertegenwoordigd, dus een mooi onderwerp.

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  
distillaten of gerechten vormen de basis. 
Een connaisseur presenteert deze 
traktaties en draagt zijn kennis over. 
Daarna worden actuele ICT-vraagstukken 
behandeld en bediscussieerd. Op locatie 
en op reis. Besloten en op niveau. Het 
gewenste niveau wordt in eerste instantie 
gewaarborgd door de selectie van 
beleids makers uit de branche. De  
exclusiviteit wordt verder verhoogd door 
het beperkt aantal toegestane leden.

Profiel
62 jaar
Gerecht: Biefstuk
Drank: Jägermeister – Of witte wijn  
bij een mooi gerecht
Muziek: Earth, Wind & Fire, Pop 
algemeen, Davina Michelle
Vakantie: Italië en Oostenrijk (Alpen)
Vrije tijd: Sport (kijken), fietsen,  
op stap met de kinderen.
Een dag in de politiek?: De BV 
Nederland oprichten en het als een 
bedrijf aan gaan sturen. Vooral een 
lange termijn visie gaan ontwikkelen.

“De levering van ICT-
diensten gaat over 
van een hiërarchische 
kolom naar een 
ecosysteem’’
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Speaksee maakt 
deelname groeps-
gesprekken mogelijk 
voor doven en  
slechthorende
Speaksee lanceert de Speaksee Microfoon 
Kit: het eerste microfoonsysteem dat spraak 
realtime omzet naar tekst door middel van 
spraak herkenning, gebaseerd op kunst-
matige intelligentie. Met de Speaksee 
Microfoon Kit kunnen doven en slecht-
horenden participeren in groepsgesprekken. 
De tekst wordt per gesprekspartner realtime 
weergegeven in gekleurde tekstballonnen via 
de Speaksee-app die te gebruiken is op ver-
schillende apparaten. Doordat de microfoons 
achtergrondgeluiden filteren, is de spraak-
herkenning tot 95 procent accuraat. 

AVM brengt  
nieuwe glasvezel-
modems uit
Indien het huidige tempo aanhoudt,be-
schikt heel Nederland daarmee (ruim) voor 
2030 over een glasvezel aansluiting. FRITZ! 
heeft hiervoor een nieuwe FRITZ!Box 
uitgebracht: de FRITZ!Box 5590 Fiber. Met 
dit nieuwe glasvezelmodem, passend op 
iedere glas vezelaansluiting in Nederland, 
haalt de consument het meeste uit zijn 
internet. De FRITZ!Box 5590 Fiber biedt 
het volledige scala aan FRITZ!Box-functies 
rechtstreeks op de glasvezelaansluiting. In 
Nederland worden verschillende glasvezel-
technologieën gebruikt. De FRITZ!Box 
5590 Fiber komt daarom in de volgende 
2 varianten, de AON en de XGS-PON 
versie. Het jongere broertje de FRITZ!Box 
5530 Fiber, voor heen enkel verkrijgbaar 
met AON-aansluiting, is vanaf nu ook 
verkrijgbaar in de XGS-PON variant.

Humly gecertificeerd 
voor Google 
Workspace
De Zweedse leverancier van workplace- en room -
reservations Humly Solutions is onlangs Google Cloud 
Partner geworden, nu is ook de Humly Room Display 
goedgekeurd voor het Google Certificeringsprogramma. Dit betekent dat Humly Room Display deel 
uitmaakt van een exclusieve shortlist van wereldwijd gecertificeerde room booking oplossingen en 
deel uitmaakt van een nog kortere lijst van gecertificeerde oplossingen die geïntegreerd zijn met 
specifieke hardware. Sinds de lancering zijn alle Humly oplossingen geleverd met geïntegreerde 
ondersteuning voor Google Workspace. 

's Werelds eerste 5G-smartphone 
voor gevaarlijke gebieden
i.safe MOBILE, innovatie- en wereldmarktleider voor explosieveilige mobiele 
apparaten en oplossingen levert 's werelds eerste 5G-smartphone die 
geschikt is voor gebieden met explosiegevaar, zogenaamde ATEX- en 
IECEx-zone 1/21.  Dit gaat nog wat verder dan een ruggedized toestel.  
Het intrinsiek veilige mobiele apparaat, dat ook is ontwikkeld voor gebruik in 
5G-campusnetwerken, biedt een scala aan mogelijke toepassingen. Denk 
aan voorspellend onderhoud, AR-toepassingen, controle en samenwerking 
van productierobots en productielijnen, beheer van AGV's (Automated 
Guided Vehicles, autonome transportrobots), bewaking op afstand en 
ondersteuning van PTT-videogesprekken in het systeemgebied om  
fabrieksstoringen te voorkomen. 

Snom vergroot met patent 
expertise in professionele woning- 
en gebouwautomatisering
Na twee jaar grondig onderzoek heeft Snom Technology een patent verkregen op het 
gebied van gebouwautomatisering en aansturing van slimme werkplekken via VoIP-
toestellen.   De methode om KNX-compatibele apparaten met niet-KNX-compatibele IP-
telefoons te besturen werd speciaal ontwikkeld door IP-telefoonfabrikant Snom Technology 
GmbH en kreeg eind 2022 het Europese octrooi. De fabrikant streeft al geruime tijd naar de 
integratie van IP-telefoons als onderdeel van de gebouwautomatisering, omdat bedrijven 
altijd telefoontoestellen nodig hebben. De open standaard KNX en zijn capaciteit om te 
communiceren met IP apparatuur zijn de 
afgelopen twee jaar onderwerp geweest van een 
diepgaande studie, die heeft geleid tot de creatie 
van een KNX gateway die de prijs van KNX 
systemen verlaagt. Gebruikers kunnen zo kennis-
maken met de voordelen van dit systeem, waarbij 
de keuze van de componenten wordt beïnvloed 
door economische variabelen. 
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we onze leden een netwerk voor ontmoeting en 
kennisdeling. 

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

Ascom introduceert 
Healthcare Platform 
Ascom introduceert het nieuwe Ascom  
Healthcare Platform (AHP). Dit platform is  
geschikt voor ziekenhuizen en zorg-
organisaties. Met een gemeenschappelijke 
gebruikersinterface voor Digistat- en  
Unite-softwaresuites stimuleert het platform 
veiligheid en zorgvuldigheid op de werkvloer. 
Het nieuwe AHP biedt zeven state-of-the-art 
oplossingen voor ziekenhuizen. Stille medische 
alarmering en ondersteuning voor klinische 
besluitvorming zorgen voor een zorgomgeving 
waarin professionals vol vertrouwen werken. 
Het platform biedt slimme verpleegoproep-
systemen, klinische monitoring en alarm-
management. De oplossingen stimuleren 
daarnaast de veiligheid op de werkvloer, zorg-
coördinatie, maar bijvoorbeeld ook spoedteam 
management. 

Videobellen met de 
gemeente dankzij 
JCC Software en 
WeSeeDo  
Gemeenten die gebruik maken van de  
afsprakenapplicatie van JCC Software, kunnen 
nu afspraken voor videobellen inplannen. Deze 
mogelijkheid is tot stand gekomen door een 
koppeling tussen WeSeeDo en JCC Software. 
JCC Software ontwikkelt en implementeert 
software om logistieke processen van  
gemeenten te stroomlijnen. Dennis Habers, 
Managing director bij JCC Software: “We 
merkten dat tijdens de coronapandemie een 
aantal gemeenten experimenteerden met  
videobellen. Inwoners konden zo toch per-
soonlijk contact hebben met de medewerker 
van de gemeente. Sommige gemeenten 
bieden het videobellen nu als vaste optie aan 
binnen hun dienstverlening en dat willen wij 
graag ondersteunen.” In Nederland maken 
meer dan 200 gemeenten gebruik van de 
afsprakenapplicatie van JCC Software. 

Cradlepoint breidt 5G-  
aanbod uit met innovatieve router
Cradlepoint lanceert de 2100 Series 5G Ruggedized Router. Deze router voor buitenmontage 
is bestemd voor de voertuigen en IoT-netwerken van OV-bedrijven, hulpverleners en andere 
organisaties die behoefte hebben aan een flexibel inzetbare mobiele of IoT-router met hoge 
bandbreedte, krachtige mobiele prestaties en een eenvoudige vormfactor.

Technologische toepassingen binnen voertuigen hebben zich in sneltreinvaart ontwikkeld. 
Hierdoor komen er steeds meer nieuwe use cases bij. De R2100 is ontwikkeld voor 
montage op het dak van een voertuig of bevestiging aan de behuizing van IoT-apparatuur. 
Het integreert de modem, antennes en router binnen één aerodynamische en waterdichte 
IP67-behuizing die bescherming biedt tegen zware weersomstandigheden, trillingen en 
schokken. De R2100 is verkrijgbaar met of 
zonder Wi-Fi 6-functionaliteit. Het kan 
worden ingezet als standalone router of als 
5G-adapter voor een bestaande router.

OPPO onthult nieuwe 
generatie foldable smartphones 
tijdens INNO DAY 2022
Smart device merk OPPO lanceerde zijn tweede generatie foldable smartphones tijdens zijn 
jaarlijkse technologie-evenement INNO DAY 2022. Naast de OPPO Find N2, de opvolger 
van de OPPO Find N van vorig jaar, introduceert het ook zijn eerste flip-style smartphone, de 
OPPO Find N2 Flip. Beide smartphones zijn na de onthulling beschikbaar in China. Bovendien 
is de Find N2 Flip OPPO’s eerste opvouwbare smartphone die begin volgend jaar wereldwijd 
op de markt wordt geïntroduceerd. De nieuwste toestellen in de Find N-serie verleggen de 
grenzen op het gebied van opvouwbare smartphone-ervaring met een dun en lichtgewicht 
design, bijna onzichtbare plooi en toonaangevende prestaties. 
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BCC kiest voor Harmony verzekeringen
BCC heeft na een intensieve marktverkenning besloten om Harmony in te schakelen als nieuwe 
verzekeringspartner voor alle productgroepen. De samenwerking verbindt de nieuwe strategie 
waarin BCC de klant wil ontzorgen met aanvullende services op elektronica. 

Jaap Tiemens, Directeur Operations van BCC: "Wij zien dat het aanbod van elektronica voor 
consumenten dermate groot is geworden, dat het bijna too much wordt. Klanten hebben 
steeds meer behoefte aan een deskundige partij die ze daarbij helpt." 

Jef Van Herck, Commercial Director van Harmony: “Wij zijn trots dat BCC voor Harmony heeft 
gekozen als exclusieve verzekeringspartner. Het bevestigt onze kracht in het ontwikkelen van 
modulaire concepten in co-creatie. Speciaal voor klanten van BCC hebben wij twee ver  -
zekeringsproposities uitgewerkt waarbij we ons focussen op de hedendaagse klantbehoeften. 
We bieden klanten de keuze: een verzekeringspakket met de basisdekking zoals val- en 
stootschade tegen een eenmalig bedrag, of een unieke all-risk dekking tegen een maandelijks 
bedrag. Ontzorging à la carte, zeg maar." “Daarnaast is een retailpartner als BCC de ultieme 
partner om met onze vernieuwde bruin- en witgoedpropositie te starten", aldus Van Herck.

Robert Nieuwland nieuwe CEO 
Smartphonehoesjes.nl
Robert Nieuwland is de nieuwe CEO bij Smartphonehoesjes.nl. De huidige COO neemt het stokje 
over van Marcel Hooft, die de functie tien jaar heeft vervuld. De promotie van Robert Nieuwland 
volgt op zijn functie als COO, die hij vervulde sinds januari 2021. Inmiddels is hij in totaal zo’n 
vierenhalf jaar aan de e-commercespeler verbonden. Samen met broers Martijn en Stefan zette 
Marcel Hooft de webshop voor smartphone-accessoires vanuit de zolderkamer op in 2011, in 
Leusden. Na zes jaar breidde het bedrijf zijn e-commerceactiviteiten uit naar Duitsland, en volgde 
in 2018 Oostenrijk en in 2020 de opening van een webshop in Frankrijk: Coquedetelephone.fr. 
Inmiddels is het één van de toonaangevende e-commerce bedrijven in Nederland, met  
200 medewerkers, actief in meerdere landen in Europa én met enorme ambities. 

Licentieovereen-
komst octrooien 
Huawei en OPPO 
Huawei en OPPO hebben een wederzijdse 
licentie-overeenkomst getekend, die essentiële 
patenten omvat, waaronder 5G. De licentie 
geldt wereldwijd.  De samenwerking zal 
innovatie stimuleren en een duurzaam, gezond 
ecosysteem voor intellectueel eigendom 
helpen te waarborgen. "Na meer dan 20 jaar 
continue innovatie heeft Huawei meerdere 
hoogwaardige patentportfolio's ontwikkeld op 
de wereldmarkt in domeinen als 5G, Wi-Fi en 
audio/video codecs", meldt Alan Fan, hoofd 
van Huawei's afdeling Intellectueel Eigendom.  

Bullitt Group en 
MediaTek werken 
aan ’s werelds  
eerste satelliet- 
naar-mobiel 
smartphone 
Bullitt Group, de Britse fabrikant van 
innovatieve smartphones, is een  
samenwerking aangegaan met de chip-
fabrikant MediaTek, voor de lancering van 
’s werelds eerste smartphone met twee -
richtings satelliet-berichtendienst.  
De smartphone en OTT satellietdienst  
zijn nu beschikbaar en omvatten ook  
een satelliet-SOS-dienst, die de eerste 
12 maanden gratis is. Bullitt en MediaTek 
hebben de afgelopen 18 maanden 
samengewerkt aan de implementatie van 
satellietcommunicatie in Bullitt Groups 
volgende generatie van 5G-smart-
phones. Bullitt is de eerste partij die 
de 3GPP NTN-chipset (Non-Terrestrial 
Network) van MediaTek gaat gebruiken. 
Tegelijkertijd zijn er een eigen app en 
servicecomponenten ontwikkeld om 
OTT-satellietberichtenservice te  
kunnen bieden.
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FixjeiPhone 
wordt Fixje
FixjeiPhone ondergaat een rebranding en 
wordt Fixje. De rebranding is onderdeel 
van de nieuwe strategie die Fixje in de 
Benelux gaat voeren. Fixje is een toon -
aangevende webshop op het gebied van 
refurbished en reparatie in de Benelux. 
Fixje betrad in 2011 de markt met een 
lokale iPhone-reparatiewinkel. Inmiddels 
is de webshop uitgegroeid tot een miljoe-
nenbedrijf. Naast refurbished devices, 
vervangende onderdelen voor smart-
phones en gereedschap gaat Fixje begin 
2023 het concept uitbreiden binnen de 
elektronicamarkt. De naam FixjeiPhone 
paste niet bij deze nieuwe strategie. 
“De rebranding is een logische stap wat 
ons in staat stelde om onze service en 
ons assortiment fiks uit te breiden. Met 
dezelfde passie en ambitie gaan we  
Fixje neerzetten als merk dat 
consumenten elektronica een 
tweede leven geeft”, aldus Davey 
Groothedde, mede-eigenaar Fixje. 

Telefoon steeds 
populairder bij 
oplichters
In 2022 viel de toename van meldingen over 
telefonische oplichting het meest op: een 
stijging van 18 procent ten opzichte van 2021. 
Ook de gemelde schade door misbruik van 
bedrijfsgegevens nam toe: 12,5 miljoen euro, 
een stijging van ongeveer 20 procent t.o.v. 
2021. De gegevens komen uit het jaarlijks 
verslag van de Fraudehelpdesk, al 12 jaar het 
landelijk meldpunt voor oplichting. In totaal 
ontving de Fraudehelpdesk in 2022 ongeveer 
500.000 meldingen via het callcenter, de online 
meldformulieren en de geautomatiseerde  
valse-e-mailcheck. Daarbij werd in 7.661 
gevallen ook financiële schade gemeld, met  
een totaal van ruim 43 miljoen euro. 

Remko Rijnders lid 
van het Executive 
Committee Media-
Markt Saturn Retail 
Group
Remko Rijnders (44), General Managing 
Director MediaMarkt Benelux, maakt deel uit 
van het Executive Committee van MediaMarkt 
Saturn Retail Group en wordt hij als Chief 
Operating Officer (COO) verantwoordelijk voor 
Spanje, Portugal, Turkije, Polen en de Benelux. 
Daarnaast wordt hij ook verantwoordelijk 
voor de B2B-activiteiten van de hele Groep. 
Met deze benoeming volgt Rijnders Yenal 
Gökyıldırım op die sinds 2015 een sleutelrol 
heeft gespeeld bij het vormgeven van de inter-
nationale ontwikkeling van MediaMarkt Saturn. 
Rijnders is sinds 2008 werkzaam bij Media-
MarktSaturn. 

Spaanse postbedrijf 
actief als telefoon-
providert
Het Spaanse staatspostbedrijf Correos is een 
eigen telefoon- en internet provider gestart. Met 
Correos Telecom wil het postbedrijf de concur-
rentie aangaan met andere providers zoals 
Movistar, Vodafone en Orange die recent hun 
tarieven hebben verhoogd. De nieuwe speler 
biedt voor 9 euro per maand onbeperkt bellen en 
10 Gb aan data. Correos Telecom maakt gebruik 
van het netwerk van Telefonica/Movistar.  

Nieuwe Marketing en 
Experience Manager 
MediaMarkt Benelux
Çağanur Atay Uçtu is benoemd tot Marketing en Experience Director bij Media-
Markt Benelux. Zij was directeur Marketing, e-Commerce en Corporate Commu-
nications en lid van de Extended Board van MediaMarkt Turkije. Daarnaast was ze 
twee jaar lang directeur Marketing en Corporate Communications bij MediaMarkt 
Zweden. Verder leidde zij een concern breed communicatieproject binnen het 
Global Marketing Team van de MediaMarktSaturn Holding. In 2022 was Çağanur 
Atay Uçtu één van de meest invloedrijke marketing professionals van Turkije. 
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Staples Canada zet stap in telecom
Kantoorartikelgroothandel Staples Canada is een meerjarige overeenkomst aangegaan met Bell, de grootste operator van het land, 
en heeft daarbij honderden medewerkers aangenomen. Staples richt zich hierbij op consumenten, maar ook op MKB en MKB+.  
Over enkelen maanden kunnen klanten producten en diensten van Bell, 
Virgin Plus en Lucky Mobile kopen in Staples-vestigingen. Mobiliteits-
diensten zullen beschikbaar zijn in 300 Staples Canada-winkels, terwijl 
Bell en Virgin Plus internet, tv en huistelefoon aanbieden in de meeste 
verkooppunten van de wederverkoper binnen de wireline footprint van 
Bell. Voor het personeel van de kiosken in de winkels zoekt Staples 
momenteel 800 full- en parttime functies in heel Canada. Daarnaast 
gaan Staples en Bell samenwerken om draadloze en draadgebonden 
diensten rechtstreeks aan middelgrote bedrijven te verkopen via het 
Staples Professional verkoopteam, gesteund door wat werd omschreven 
als "Bell's geavanceerde communicatie-expertise". Staples Canada is 
onderdeel van de Amerikaanse leverancier Staples, de Europese 
vestigingen zijn zelfstandig en maken hier geen deel van uit. 

iPhones gestolen bij inbraak 
Ritel-vestiging in Roosendaal
Dieven hebben ingebroken bij telefoonwinkel Ritel in winkelcentrum  
de Roselaar in Roosendaal. Zij hebben daarbij iPhones gestolen.  
De dieven vernielden rond 05.15 uur winkelruiten en haalden de 
vitrines leeg. Rond kwart voor vijf ’s ochtends  ging het inbraakalarm 
van het winkelcentrum af. Meerdere politie-eenheden snelden naar 
de locatie toe om alle uitgangen te blokkeren. Een agent ging  
samen met een beveiliger van de Roselaar naar binnen. Daar troffen 
zij een kapotte etalageruit van de telefoonwinkel aan. De daders 
waren toen al gevlogen. 

Nieuwe Amac-winkel in 
Breda krijgt bijzondere 
status
Amac, de Apple-specialist met vijftig winkels in Nederland, opende 
onlangs een nieuwe winkel in het centrum van Breda. De vestiging 
in de Brabantse stad wordt de eerste Apple Premium Partner in 
Nederland en de vierde in Europa die aan de voorwaarden voldoet 
om dit label te mogen voeren. “Ik ben heel trots”, zegt Amac- 
oprichter en directeur Ed Bindels. “Er zijn nog maar vijf winkels op 
de wereld met deze status. Dat Breda ertussen staat toont aan 
hoe belangrijk Nederland en Amac voor Apple zijn. In de winkel in 
Breda komt dit nieuwe concept goed tot zijn recht door de grote 
ruimte die we tot onze beschikking hebben.” De nieuwe winkel in 
Breda aan de Ginnekenstraat 46 is met bijna 200 vierkante meter 
ruim twee keer zo groot als het oude pand van Amac aan de 
Eindstraat. 

58% Nederlanders 
gebruikt telefoon achter 
het stuur
Meer dan de helft van de Nederlanders zegt nog altijd zijn of haar 
smartphone te gebruiken wanneer ze achter het stuur zitten.  
Ruim een derde zegt de telefoon te gebruiken om te bellen terwijl 
ze aan het autorijden zijn. Dit blijkt uit onderzoek van Smart-
phonehoesjes.nl. De online verkoper van hoesjes voor de smart-
phone deed onderzoek naar het gebruik van de telefoon in het 
verkeer. Hiervoor werden ruim 1.000 respondenten ondervraagd. 
Naast het bellen wordt de telefoon veelal gebruikt om te navigeren 
(55%). Ook is er een klein deel die zegt op sociale media te  
scrollen tijdens het rijden.
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Voor het eerst meer abonnementen 
via glasvezel 
Het aantal Nederlandse huishoudens waar glasvezel bij is aangelegd, is in het derde 
kwartaal van 2022 met 290.000 gestegen naar ruim 5,3 miljoen. Daarover lopen 2,39 
miljoen abonnementen op telecomdiensten als internet, televisie en vaste telefonie. Dat zijn 
er 11.000 meer dan het voorgaande kwartaal, waarmee het er voor het eerst meer zijn dan 
via koper. Daarover lopen 2,25 miljoen abonnementen; een daling van 6.000. Dat staat in 
de meest recente Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het aantal 
abonnementen op telecomdiensten via de kabel is nog steeds het hoogst met 3,83 miljoen; 
een daling van 20.000. Het totale aantal huishoudens waar kabel ligt is in het derde 
kwartaal ongeveer gelijk gebleven met bijna 8 miljoen. Bij de uitrol van glasvezel in Neder-
land heeft KPN tot nu toe het grootste deel voor zijn rekening genomen, met een aandeel 
van tussen de 60 en 65 procent. Het aandeel van Delta Fiber ligt tussen de 15 en 
20 procent en van Opendutchfiber tussen de 5 en 10 procent. 

‘Goud’ voor beste 
mobiele netwerk 
van Nederland
KPN is voor de vijfde keer op rij het beste 
en snelste mobiele netwerk van Nederland, 
ook met 5G. Dit blijkt uit nieuwe analyse van 
Ookla® over de tweede helft van 2022. 
KPN ontvangt speciale erkenning in de vorm 
van ‘Gouden’ speedtest awards, omdat het 
al sinds 2020 onafgebroken als beste scoort 
in deze test van de Nederlandse mobiele 
netwerken. 

De afgelopen jaren vergeleek Ookla de 
gemiddelde prestaties van vele honderd-
duizenden gebruikers van de verschillende 
Nederlandse mobiele netwerken. 
Sinds 2020 wordt KPN als beste getest, al 
5 meetperiodes op rij. Ook het afgelopen 
halfjaar hadden smartphonegebruikers op het 
mobiele netwerk van KPN de beste dekking en 
de hoogste up- en downloadsnelheden, met 
respectievelijk 126,07 Mbps en 18,54 Mbps. 
Ook het 5G-netwerk komt als beste uit de 
speedtest, met gemiddeld 183,22 Mbps 
down en 36,54 Mbps up. " 

Online retailer Your MacStore failliet
Apple online retailer Your MacStore is failliet. Het moederbedrijf Lavador Retail uit Utrecht is vorige 
week bankroet verklaard. Your MacStore en de gelijknamige webshop was de handelsnaam 

waaronder Lavador opereerde. 
De website is nog wel actief en 
je kunt er zelfs nog een product 
bestellen. De online winkel 
bestond sinds 2014 en hield 
zich onder meer bezig met de 
verkoop van refurbished Apple 
producten, waaronder nieuwe 
en gebruikte iPhones. In het 
algemeen kreeg de online winkel 
goede kritieken. De onderneming 
had geen fysieke winkels.   

Smartphone markt daalde in 
2022 met 12 procent
Uit het laatste onderzoek van Canalys blijkt dat de wereldwijde verkoop van smartphones in 
het vierde kwartaal van 2022 met 18% is gedaald tot 296,9 miljoen stuks. Omdat de vraag 
afnam, verscheepten leveranciers minder dan 1,2 miljard eenheden in het volledige jaar 
2022, wat leidt tot een daling van 12% in jaarlijkse verzendingen. 
De top vijf van leveranciers in 2022 bleef dezelfde als in 2021. 
Samsung verdedigde zijn eerste plaats met een marktaandeel van 
22% en 257,9 miljoen zendingen. Apple werd tweede met 232,2 
miljoen stuks en een marktaandeel van 19%, ondanks het feit dat 
het in 2022 voor het eerst in het vierde kwartaal met dubbele cijfers 
daalde als gevolg van COVID-19-beperkingen voor Chinese productie-
faciliteiten en een zwakkere vraag. Xiaomi werd derde met  
152,7 miljoen zendingen en een marktaandeel van 13%. Met een 
marktaandeel van respectievelijk 10% en 9% stonden OPPO en  
vivo op de vierde en vijfde plaats.   
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NEDERLANDSE MOBIELE 
NETWERKEN GEVANGEN IN 
(ONVEILIGE) WIFI FUIK?
De Nederlandse mobiele netwerken scoren altijd hoog in internationale metingen. Behalve als 
het gaat om data gebruik, daar bungelen we in de ranglijsten helemaal onderaan. Hoe komt dat 
toch en gaat dat snel veranderen? Telecom expert Teus van der Plaat heeft de antwoorden.

Al vele jaren blinken de Nederlandse mobiele 
netwerken van KPN, T-Mobile en Vodafone 
uit in hun technische superioriteit ten 
opzichte van veel buitenlandse netwerken. 
Vele onafhankelijke onderzoeken bewijzen 
dat telkens weer. KPN en T-Mobile strijden 
daarbij om de hoogste scores, maar ook het 
Vodafone netwerk presteert naar internationale 
maatstaven uitstekend. 

De downloadsnelheden, delay, dekking,  
video performance etc zijn vergeleken met 
buitenlandse netwerken subliem te noemen. 

Als we echter kijken naar de rapportages  
van tefficient (3e kwartaal 2022), waarin  

46 mobiele netwerken vergeleken worden  
op basis van cijfers, die alle operators aan  
de overheid moeten leveren, komt er een 
geheel ander beeld naar voren. 

Het blijkt dat Nederland achteraan bungelt in 
hoeveelheid data gebruik, een hoge prijs per 
gigabyte en hebben we internationaal gezien 
de grootste prijserosie; De ARPU (Average 
Rate per User) oftewel de omzet per gebruiker 
wordt uitgehold, hetgeen de winstgevendheid 
verminderd. De redactie van TBM vroeg me 
een analyse te maken van dit rapport en te 
zoeken naar de oorzaken van deze  
discrepantie. Alvorens tot een conclusie te 
komen eerst wat cijfers uit het rapport. 

Zeer laag datagebruik 
Nederland sjokt achteraan in het aantal 
gigabytes per maand per SIM. We staan 
daarbij op de 38e (van de 46!) plaats van  
de landen met ca 4 gigabyte per maand  
per SIMkaart. Finland staat hier op de  
eerste plaats met 38 gigabyte.

Het gebruik van de data only SIMs in 
Nederland wordt niet gerapporteerd, terwijl 
landen als Oostenrijk en Finland, maar vooral 
Australië, hier zeer hoog scoren.
In Oostenrijk verbruikt een data only SIM wel 
100 gigabyte per maand en in Australië is 
dat zelfs 271 gigabyte per maand. T-Mobile 
Nederland biedt dit ook aan met behulp van 
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Telecom expert Teus van der Plaat is afgestudeerd op de  
TU Delft in de propagatie van radiogolven. In zijn werkzaam leven was
hij programmeur bij Chevron in wiskundige optimalisatie output olie -
raffinaderij, als netwerk systeem analyst actief met de opzet en leiding 
van het SNA defensie netwerk met 15.000 terminals in binnen- en 
buitenland, verder verantwoordelijk voor de opzet van het eerste IP 
netwerk, telestick, Nafin als hoofd innovatie ICT en Netwerken bij het 
Ministerie van Defensie (20 jaar). Sinds zijn pensionering in 2015 actief 
als adviseur, onder meer rond EU tenders en als columnist.

WiFi

een buitenantenne die aan de gevel  
gemonteerd kan worden. De maandelijkse 
limiet is hierbij 500 gigabyte. Ook in de USA  
is men hier agressief mee bezig als concurrent 
voor glasvezelverbindingen en heeft men 
inmiddels al ruim 3 miljoen van die  
aansluitingen gerealiseerd. 

Op een iets andere manier wordt dit ook in 
Nederland wel gebruikt, maar dat wordt niet 
als zodanig gerapporteerd. Een toenemend 
aantal eenpersoonshuishoudens met 
smalle beurs vervangt hun dure ZIGGO of 
KPN aansluiting door een unlimited Tele2 
abonnement van 25 euro per maand. Men zet 
dan thuis de WiFi Hotspot van de telefoon aan 
en kijkt TV via WiFi met een Google TV stick in 
de HDMI ingang. In de praktijk kun je hiermee 
zeker 6 uur ongestoord kijken per dag voordat 
je gratis data moet “bijkopen”. 

Prijserosie in Nederland hoog
Samen met Griekenland was de erosie van 
de prijs (ARPU) in Nederland het hoogst 
van alle 46 onderzochte landen. Met andere 
woorden; voor een abonnement op hetzelfde 
pakket moest in een jaar 28% minder worden 
betaald. De groei van het data gebruik in 
Nederland was in die tijd ongeveer gemiddeld. 
De consument ging er dus op vooruit; voor 
hetzelfde geld meer gigabytes. Ook hier is 
Nederland speciaal, want overal is sprake 
van prijserosie, maar lang niet zo ernstig als 
hier. Het feit dat we maar drie concurrerende 
operators hebben heeft dus niet tot gevolg dat 
de concurrentie is afgenomen. Uitzondering 
hierbij is India, waar sprake was van een  
kleine ARPU groei, maar de prijs voor een 
gigabyte is daar 15 cent. Landen als Taiwan 
en Finland weten hun ARPU te handhaven of 
zelfs te verbeteren, ondanks de grote groei 
daar in het datagebruik tot meer dan  

35 Gigabyte per maand. In deze landen maakt 
de operator dus meer omzet per Simkaart, 
terwijl er wel een factor 7 tot 9 meer gigabytes 
per maand worden verstookt. 

Waarom is het verbruik in Nederland 
relatief zo laag?
Deze vraag komt na al deze feiten steeds 
prangender naar voren. Fantastische netwerken 
en toch een relatief zeer laag dataverbruik.  
Ik heb er in feite maar één verklaring voor: het 
ligt niet aan de prijs die we moeten betalen, 
het ligt niet aan de kwaliteit, het ligt zeker 
niet aan de dekking van de netwerken en 
tenslotte ligt het ook niet aan het minder 
gebruik van internet applicaties in Nederland. 
Mijn conclusie is dat het ligt aan de enorme 
kwalitatief uit   stekende vaste infrastructuur 
in Nederland, met daaraan gekoppeld een 
grote hoeveelheid WiFi netwerken. Bijna 
iedereen heeft auto matisch WiFi aanstaan op 
zijn telefoon en de WiFi codes van bijna alle 
netwerken waar we ons standaard bevinden 
zijn bekend bij onze telefoons en die schakelen 
onmiddellijk over op WiFi zodra hij ontdekt dat 
er een bekend netwerk binnen bereik is. 
Nederland heeft een van de hoogste percen-
tages breedband internet in de wereld. Eind 
2022 had meer dan 90% van alle huis  houdens 
in ons land de beschikking over snel internet. 
Omdat ik, als voorbeeld, in mijn recreatie woning 
op de Veluwe geen vast inter  net heb, maak ik 
daar gebruik van de Hotspot op mijn telefoon 
voor al mijn TV kijken en internet. En op de paar 
dagen per maand dat ik daar dan ben gebruik 
ik met gemak wel 8 tot 10 Gigabyte per dag, 
terwijl ik thuis vanwege WiFi niet boven de  
500 Mb per dag kom. 

Brengt 5G hierin verandering?
Als we naar de data uit het tefficient rapport 
kijken, denk ik dat het in Nederland wel effect 

zal hebben. Het land met grootste 5G uitrol, 
Korea, vertoont een factor 2 toename van het 
data gebruik, nadat met name de 3500 MHz 
banden in gebruik zijn genomen. Volgens 
tefficient wordt de toename vooral veroorzaakt 
door het veel meer aanbieden van unlimited 
abonnementen. Het maandverbruik gaat dan 
ook over de 30 gigabyte per maand, maar 
komt niet uit boven het 4G verbruik in bijvoor-
beeld Finland. 

Conclusie
Nederland zit in een soort catch 22, vanwege 
de uitstekende vaste infrastructuur, met daar 
automatisch aan gekoppeld massaal goede 
WiFi komt het 4G en 5G dataverbruik niet uit 
de achterhoede. Ondanks de uitstekende 
mobiele netwerken wil het niet vlotten. De 
vraag is hoe dat te veranderen? Als we naar 
de tefficient resultaten kijken is de enige 
weg het aanbieden van veel meer unlimited 
abonnementen tegen een concurrerende prijs, 
met daarnaast ook in Nederland meer Fixed 
wireless aanbod. Aangezien zowel Vodafone-
Ziggo als KPN een zeer grote installed base 
hebben van vast internet, zal het van die 
partijen waarschijnlijk niet snel komen, omdat 
de kans dan heel groot is dat ze zichzelf 
gaan beconcurreren. De “redding” moet van 
T-Mobile komen of … een afsplitsing van 
de vaste netwerken van KPN en Vodafone, 
zodat er in feite vijf aanbieders in plaats van 
drie komen. Ik zie dat echter in Nederland 
voorlopig niet gebeuren. Over het gegeven dat 
WiFi inherent onveilig is, zal in een vervolgar-
tikel aandacht besteden.
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Smartphones
Op het gebied van smartphonenieuws was 
het dit jaar rustig. Het opvallendste nieuws 
kwam van het Wireless Power Consortium. 
Dat kondigde de Qi2-standaard aan. Deze 
universele standaard voor draadloos opladen 
wordt gebaseerd op Apple's MagSafe en wordt 
voor eind dit jaar geïntegreerd in smartphones 
en opladers. Onder meer Apple en Samsung 
komen met Qi2-producten.
Lenovo heeft de Motorola ThinkPhone aan ge-
kondigd. Het merk positioneert de telefoon als 
zakelijk toestel dat bedrijven kunnen gebruiken 
in combinatie met ThinkPad-laptops. Het is de 
eerste telefoon onder het Think-merk. Lenovo 
brengt voor de telefoon zijn beveiligingsplatform 
ThinkShield naar Android; dat werkte tot nu toe 
alleen op Windows. Datzelfde bedrijf toonde 
de Motorola Demy, die als eerste smartphone 
de satellietnoodberichtendienst van Gullit 
ondersteunt. Klom introduceerde daarnaast 
Snapdragon Satelliet, een dienst waarmee 
smartphonemakers eveneens satellietnood-
berichten kunnen aanbieden op hun toestellen. 
Samsung onthulde zijn Galaxy A14 5G, de 
goedkoopste 5G-smartphone. Ook TCL kwam 
met een budgetsmartphone, die beschikt over 
een 90Hz-scherm en een groot 6,75"- 
lcd scherm.

De Metaverse
Ondanks de vermeende stagnatie rond de 
metaverse, speelde het op deze editie van de 
CES een grote rol. Bijzonder was dat er qua 
hardware vooral nieuwe toepassingen te zien 
waren zónder headset. Zoals 3D kijken zonder 
bril. Beloon, spin-off van MIT, maakt virtuele 

displays zonder headset. Hun prototype heeft 
een afgeronde vorm zoals een VR-headset, 
maar je draagt   hem niet echt. Het is een volledige 
8K OLED panoramische desktopmonitor. 

Al leverbaar is de headset-vrije 3D-monitor van 
3D Game Market. Deze 3DGM 32 inch 4K bril 
loze 3D desktop monitor is beschikbaar voor 
minder dan $ 2.000. 3D Game Market zegt dat 
de monitor is uitgerust met AI Eye-tracking- 
technologie die de 3D-beelden optimaliseert 
zodat ze overeenkomen met waar je staat. 

Dan liet HTC de Vieve XR Elite –headset zien, 
superlicht en comfortabel om te dragen, levert 
hoogwaardige beelden en heeft een relatief 
bescheiden prijs van $ 1.099 voor premium 
headsets. De headset kan platformonafhankelijk 
inhoud leveren van telefoons, pc's en online 
VR-platforms. 

Robotics
Ook de ontwikkelingen op het gebied van 
robots staan niet stil. Zo waren er tientallen 
slimme robothonden te zien. En een autonome 
oplaadrobot voor elektrische voertuigen (EV) 
genaamd Parky, gemaakt door het bedrijf Evar. 
Om Parky te laten werken, moet een gebruiker 
dicht bij een robotconnector voor elektrische 
voertuigen (EV) parkeren. Wie NFC-functiona-
liteit op uw telefoon heeft, kan gewoon contact 
opnemen met Parky en het zal je voertuig 
lokaliseren. Met een vol uur opladen aan het 
15kW DC-stopcontact van de robot kun je  
50 kilometer ver komen. En slecht nieuws voor 
de trotse bezitters van een bladblazer; EcoFlow 
heeft de EcoFlow Blade onthuld, die ze 'de 

eerste' robotmaaier ter wereld noemen die 
ook bladeren kan ver  zamelen. Met behulp van 
in-app programma's, GPS en LiDAR-techno-
logie kan de robot automatisch bladeren ver  -
zamelen en de randen van het gazon trimmen.

Automotive
Tijdens de CES zijn er meerdere ontwikkelingen 
getoond op het gebied van automotive. Peugeot 
onthulde de Inception concept car, die laat zien 
hoe een persoon een voertuig kan besturen 
zonder stuur. Ook toonde het Nederlandse 
Lightyear de Lightyear 2. Deze moet minder 
dan 40.000 euro kosten. De productie begint 
in 2025. De vraag is hoe dat verder moet, nu 
Lightyear eind januari faillissement aanvroeg voor 
een groot deel van de onderneming.

Volkswagen showde een ID.7-sedan met actie-
radius van rond de 700km. De VW ID.7 is een 
elektrische sedan die is bedekt met veelkleurige 
digitale camouflageverf en QR-codes. Verschil-
lende delen van de auto kunnen onafhankelijk 
van elkaar oplichten of donker worden, zodat 
je auto bijvoorbeeld een lichtshow kan geven, 
synchroon met de muziek waar je naar luistert.

Heel bijzonder is e BMW i Vision Dee, een 
conceptcar met een e-inkt-exterieur waarmee 
bestuurders de kleur van de auto kunnen 
veranderen. Je kunt kiezen uit 32 verschillende 
tinten voor 240 verschillende segmenten van 
het exterieur van de auto. 

Samsung Display kondigt beeldschermen 
voor gebruik in auto's aan. Google bracht een 
broodnodige make-over voor Carplay naar 

CES in Las Vegas geeft 
ook dit jaar de trends in 
consumer electronics
De Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas was ook dit jaar weer het epicentrum van de nieuwste ontwikkelingen 
rond consumer electronics. Met meer van 115.000 bezoekers die afkwamen op de ruim 3.200 exposanten. We pikken de 
highlights rond de metaverse, robotics en automotive er uit en zoomen in op de Nederlandse start-ups en scale-ups die 
voor onze branche interessant zijn.
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CES. De kaartweergave bevindt zich nu aan de linkerkant van het display 
in het interieur van je auto, Er is een nieuwe snelle werkbalk voor apps 
die u vaak opent en alles is bijgewerkt om de 'Material You'-look weer te 
geven die Pixel-telefoons de afgelopen jaren hebben gebruikt. .

Met Ready Vision van Harman gebruikt uw auto augmented reality 
om nuttige beelden op de voorruit zelf te projecteren. GPS-instructies, 
dodehoekwaarschuwingen en andere belangrijke informatie over uw auto 
kunnen allemaal worden geprojecteerd door Ready Vision. Een andere 
nieuwe Harman-functie die tegelijkertijd in productie gaat, is Ready Care. 
Ready Care maakt gebruik van neurowetenschap en machine learning 
en gebruikt camera's, sensoren en monitoren om te detecteren of 
bestuurders slaperig of anderszins afgeleid zijn.
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Oranje boven
Een Nederlandse delegatie van 40 startups en 30 scale-ups was 
aanwezig op de CES 2023. Vooraf zijn al 13 van deze bedrijven als 
zeer veelbelovend aangemerkt door de CES en hebben daarvoor 
een zogenoemde Innovation Award gekregen. Hieronder een 
overview van de bedrijven die interessant zijn voor onze sector: 

Scale-up LeydenJar ontwikkelde een techniek waarmee de 
capaciteit van lithiumbatterijen 70% hoger kan komen te liggen en 
maakte onlangs een investering van € 30 miljoen door de Europese 
Investeringsbank (EIB) bekend om een nieuwe fabriek in Nederland 
te bouwen. 

Alphabeats ontwikkelde software die met behulp van biofeedback 
de muziek van een gebruiker kan aanpassen. Door te meten hoe het 
lichaam op muziek reageert, en vervolgens met kunstmatige intelli-
gentie (AI) de frequenties te veranderen, wordt er muziek gecreëerd 
waarbij de hersenen sneller in de ontspanningsstand komen. 

Naya uit Groningen presenteert op de CES een geheel nieuw 
toetsenbord dat veel ergonomischer is dan de versie die we al 
decennia kennen.

QuiX Quantum ontwikkelt de meest krachtige Quantum Photonics 
Processor. Het bedrijf kreeg onlangs een investering van het Duitse 
ruimtevaart instituut van € 14 miljoen om daar de eerste Europese 
quantumcomputer te installeren.

ChatLicense is het smartphonediploma voor beginnende mobiele 
gebruikers, tieners & (groot)ouders. 

Livery is een videoplatform dat een veelzijdige, betaalbare en 
krachtige manier om het publiek te betrekken bij live video, geluid  
en interactiviteit biedt. 

NOWATCH is de eerste wearable ter wereld die helpt de groeiende 
crisis in de geestelijke gezondheid aan te pakken door mensen de 
mogelijkheid te geven om stressniveaus gemakkelijk te controleren 
en te voorspellen.

TokenMe is een innovatief Nederlands IoT-technologiebedrijf met 
een product voor het monitoren van bouwplaatsen.

De AI-spraaktechnologie van Whispp zet gefluisterde spraak en 
spraak met stembandproblemen om in iemands natuurlijke stem, 
met de bedoelde intonatie, in realtime.

Homey verenigt al je smart home producten in één systeem. 

Intrinsic ID is 's werelds toonaangevende leverancier van  
beveiligings-IP voor ingebedde systemen op basis van  
PUF-technologie.
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ChatGPT is een hype. De een vindt deze ontwikkeling in  
AI (artificial intelligence) geweldig en de ander vindt het een 
bedreiging. Als je je erin verdiept, dan word je bijna overrompeld 
met wat er allemaal mogelijk is. Wat het bedrijf OpenAI heeft 
ontwikkeld is fenomenaal en Microsoft heeft dat herkend. Het 
bedrijf gaat miljarden investeren in OpenAI en wil ChatGPT 
integreren in de eigen zoekmachine Bing. Ook Google ziet de 
kracht van AI en is met een vergelijkbaar traject bezig. 

ChatGPT heeft bijna overal een antwoord op, in bijna alle talen. 
ChatGPT en zijn broertjes zullen een revolutie ontketenen, 
waarvan we de gevolgen nog niet kunnen overzien. Bijna 
alles kan. Koppel het met spraakherkenning en we hebben 
geen tolken meer nodig in het Europees parlement. Er zullen 
beroepen gaan verdwijnen of veranderen. 
Wanneer hebben we dat voor het laatst gezien? Bij de start 
van de internetrevolutie was hier ook sprake van. Er zijn toen 
beroepen komen te vervallen of ingrijpend veranderd. En er 
kwamen nieuwe beroepen bij. En nu dus de volgende revolutie.

De mogelijkheden zijn eindeloos. Recentelijk zag ik een 
document met Kamervragen over ChatGPT geschreven door 
ChatGPT, in de gebruikelijke ambtelijke taal. Je kunt dus 
brieven, voordrachten, notulen laten schrijven in de stijl die je 
wilt. Wel natuurlijk de juiste input geven, anders wordt het een 
heel algemeen verhaal.

Zoals je nieuwe ontwikkelingen ten goede kunt inzetten, kan 
dat ook ten kwade. Hoe lang duurt het voordat ChatGPT een 
tekst kan maken met onderhuids een boodschap in code  
om iemand uit de EBI in Vught te bevrijden? Hoe lang duurt 
het voordat iemand afstudeert als chirurg die de opleiding 
heeft voltooid met hulp van AI en de volgende dag een patiënt 
opensnijdt? “Verbieden in het onderwijs”, zei iemand recentelijk 
naast mij tijdens een presentatie van Alexander Klöpping 
over dit onderwerp. Het deed mij denken aan de 70-er jaren  
toen op de HTS de discussie plaatsvond of de reken machine 
Texas Instruments TI51A wel mocht worden gebruikt bij 

proefwerken. Hier konden we namelijk complete formules 
in programmeren. Uiteindelijk mocht het en alles is goed 
gekomen.

Nieuwe technieken en ontwikkelingen binnen AI, en nu 
ChatGPT in het bijzonder, zullen ons nieuwe mogelijkheden 
bieden. We moeten wel kritisch blijven en ons verstand 
gebruiken. Hoewel er alweer software in ontwikkeling is om 
teksten vanuit ChatGPT te kunnen detecteren, moeten we zelf 
ook blijven denken.

Het is belangrijk dat we gaan herkennen of een adviesrapport 
is geschreven op basis van de daadwerkelijke bevindingen of 
dat het van ChatGPT komt. Of een offerte van een leverancier 
daadwerkelijk aansluit op het gevraagde of op basis van 
ChatGPT-teksten is opgesteld. Een rapport of een offerte zal 
vragen om een nadere toelichting. “Stel een paar kritische 
vragen en je weet het”, zei iemand op LinkedIn op de vraag hoe 
ChatGPT-rapporten te herkennen. De vraag is ook hoe creatief 
ChatGPT uiteindelijk is, want het blijft afhankelijk van de input. 
Het kan combinaties maken in beschikbare informatie waar wij 
niet tegenop kunnen, maar het kan niet op tegen de creatieve 
geesten onder ons. Misschien hebben we hier wel de kern te 
pakken van de voordelen van ChatGPT: het ontlast ons van 
tijdrovend zoeken naar informatie en geeft ruimte voor (nóg) 
meer creativiteit. En dan nog de menselijke intelligentie om de 
uitkomsten van dat creatieve denkproces te combineren met 
de slimmigheid van ChatGPT.

Voorlopig houd ik de ontwikkelingen sterk in de gaten en ga ik 
ChatGPT verder uitdagen. Maar mijn adviezen en mijn column 
schrijf ik nog voorlopig zelf.

Ik wens u veel creativiteit toe!

Marcel Ederveen
Senior Consultant
MEcom Consulting (verbonden aan Nivo)

Kan iedere aap een adviesrapport  
of een offertetekst schrijven?

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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Easy Voice combineert

de functionaliteit van Cisco

met de zekerheid van Pocos.

Dat is pas Easy!

connectiviteit  |  telefonie  |  mobiel  |  cloud

Dé cloudtelefonie oplossing voor het MKB

Pocos Easy Voice is de perfecte cloudtelefonie-oplossing voor 

je MKB-klanten. Gebaseerd op het VoIP-platform BroadWorks van Cisco 

en volledig geïntegreerd met Cisco Webex. 

Heel easy door jou geleverd met de zekerheid van Pocos. 

In drie varianten: Basic, Next of Pro, altijd incl. Webex Basis licentie.

Ontdek heel easy hoe het werkt op
pocos.nl/telefonie/easy-voice of scan de QR-code.that 

beats


