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Duurzaam is
de nieuwe norm
Toen dik twee jaar geleden de coronacrisis begon, dacht ik dat ons mooie duurzaamheidsstreven als eerste in de ijskast zou worden gezet. Ik had al eerder gezien dat de gedachte
aan een beter milieu heel snel achter de horizon verdwijnt als het economisch wat tegenzit.
Maar tot mijn verbazing bleef de aandacht voor het milieu bestaan. Sterker nog, de economie
had in grote lijnen vooralsnog weinig last van de pandemie en de aandacht voor het verduurzamen van de maatschappij nam alleen maar toe. Reden voor ons om vorig jaar de Sustainable Products Award toe te voegen als categorie in onze jaarlijkse BOP Awards. En met veel
succes, want het was de categorie met één van de meeste inschrijvingen.
In coronatijd was de aandacht voor het milieu deels te verklaren doordat velen onder ons
tijdelijk back to basic gingen. Thuiswerken, niet meer in de file staan en veel autokilometers
maken, weer eens de natuur in, genieten van een strakblauwe lucht zonder condens strepen
van overvliegende straalvliegtuigen. Kort door de bocht; veel van onze medelanders werden
wat meer zen en vonden het milieu en de aandacht ervoor nog belangrijker dan daarvoor.
De pandemie is nog niet achter de rug of de volgende crisis dringt zich alweer aan. In de
vorm van een brute oorlog in de Oekraïne, twee landsgrenzen van ons verwijderd. Een oorlog
die ons niet alleen shockeert, maar die ook leidt tot schaarste van grondstoffen, oplopende
transportkosten en oplopende kosten voor energie. Nu zijn het ineens heel praktische zaken
die leiden tot weer een boost in de aandacht voor milieu, duurzaamheid en energiebesparing.
Al met al is het mooi om te zien dat de aandacht voor en de aanpak van de milieuproblematiek niet alleen bij de meeste mensen, maar ook bij de meeste bedrijven tot norm is
verheven. In deze OFM een round table over duurzaamheid en in het katern IT&Telecom
uitgebreid aandacht voor het onderwerp, waarin we een aantal voorbeelden hebben van
ondernemingen die duidelijk laten zien zich op alle fronten bewust te zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Duurzaamheid in de producten, in de productieprocessen, in de
distributie én binnen hun rol in de wereld.
Het is goed om te zien dat duurzaamheid een norm is en normaal aan het worden is. We
zijn er nog niet, zo blijkt wel, maar de aandacht voor duurzaamheid is nu écht duurzaam en
oprecht.

onafhankelijk vakblad over telecommunicatie en netwerken

Joost Heessels
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Vorig jaar schreven we nog over de innovatieve werkplekken
van Google. Inmiddels is duidelijk dat het bedrijf toch van zijn
werknemers verlangt dat ze op kantoor komen werken. Zo mag
maar 20 procent van Google’s stafmedewerkers thuiswerken en
vanaf april 2022 is het personeel verplicht om minstens drie dagen
per week naar kantoor te komen. Veel andere techbedrijven, zoals
Twitter en Slack, moedigen juist het thuiswerken aan.
Niet voor niks heeft Google afgelopen jaren miljarden euro’s
uitgegeven aan de aankoop van kantoorpanden, waaronder
de aankoop van bijna een miljard euro van kantoorruimte in de
Londense City. Het bedrijf verwacht dat in Londen het aantal
medewerkers zal groeien van 6.400 nu naar meer dan 10.000 op
korte termijn. Bij deze een inkijkje in een van die kantoren in Soho.
Het pand meet 55.000 m² , heeft een balkon in de ‘geheime tuin’,
een groot gemeenschapscentrum voor vergaderingen en persbijeenkomsten, een fitnessruimte, douches, dansfaciliteiten, fietsenstalling, 1.250 bureaus e, veel milieuvriendelijke en/of hergebruikte
materialen, en een panoramisch uitzicht op de skyline van Londen.
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Doek valt definitief voor
Office Centre

Het doek is eind april definitief gevallen voor Office Centre. De curator er
niet in geslaagd een koper te vinden die alle onderdelen van de organisatie wil overnemen. Twaalf medewerkers die actief zijn met accountmanagement en contractklanten gaan over naar Staples, evenals de
webwinkel. Staples maakt onderdeel uit van Standard Investment.
Dezelfde organisatie die vorig jaar zowel Staples als Office Centre heeft
overgenomen.
Vanaf direct zijn alle vestigingen gesloten en is het personeel uit dienst.
Er is een organisatie in de arm genomen om een veiling van de inboedel
en de inventaris van het hoofdkantoor en de winkels voor te bereiden, zo
vertelt ons de curator Rinke Dulack van Van Benthem & Keulen. Deze zal
ergens in de komende zes weken zijn beslag krijgen. Alle panden moeten
uiterlijk 1 juli leeg zijn opgeleverd aan de eigenaren. “We hadden op meer
gehoopt, maar het is wat het is”, aldus curator Dulack.
Office Centre vroeg een maand eerder faillissement aan.

Paperworld gaat op in andere
beurzen Frankfurter Messe

De naam en de beurs Paperworld verdwijnen per direct. Onderdelen
van Paperworld integreren in Ambiente Working, Ambiente Giving en
Christmasworld en Creativeworld. Verder maakt de Frankfurter Messe
bekend dat de beurzen Ambiente, Christmasworld en Creativeworld
in Frankfurt in de toekomst gelijktijdig worden gehouden. Tegen
de achtergrond van de veranderingen in de arbeidswereld zal het
productgebied Working (voorheen onderdeel van de vakbeurs Paperworld)
onder de paraplu van Ambiente, ‘s werelds belangrijkste vakbeurs voor de
sector, worden geherpositioneerd als Ambiente Working.
Als eerste stap zullen de drie toonaangevende beurzen voor consumptiegoederen “Ambiente”, “Christmasworld” en “Creativeworld” van 3/4
tot 7 februari 2023 voor het eerst gelijktijdig in het beurscomplex van
Frankfurt worden gehouden.

8

OFM

- VOORJAAR 2022

Pleidooi voor betere
afvalscheiding op werk

Naar aanleiding van de Week van de Circulaire Economie heeft leverancier
van onder meer afvalscheidingsbakken Bonton een onderzoek uitgevoerd
onder kantoormedewerkers naar afval scheiden op het werk en hoe
organisaties dat momenteel doen.
Medewerkers op kantoor geven in het onderzoek aan, afval scheiden
thuis beter te beoordelen dan op het werk. Zij geven beoordelen dit met
gemiddeld een 7,8 thuis en een 6,6 op het werk. Maar liefst een kwart
van alle medewerkers beoordeelt afvalscheiding op het werk met een 5 of
lager. 58,3 procent van de kantoormedewerkers geeft ook aan zich milieubewuster te voelen dan de organisatie waar ze voor werkt.

Funda: Toenemende interesse
in kantoorruimtes

Het laatste kwartaal van 2021 nam op Funda in business de interesse in
commercieel vastgoed toe. Het totaal aantal bekeken bedrijfspanden op
het platform lag 17% hoger dan in het derde kwartaal. Daarmee kwam
nog net voor het eind van het jaar een eind aan de dalende lijn die begin
2021 was ingezet.
Ook het aantal contactaanvragen met bedrijfsmakelaars steeg tussen
het derde en vierde kwartaal, met 14%. Hierbij valt vooral de interesse
in kantoorruimtes op. Daarentegen nam, na een eerdere stijging, de
interesse in horecalocaties juist weer af. Dit lijkt gerelateerd aan de coronamaatregelen, die in het vierde kwartaal werden aangescherpt.

Eerste slachtoffer
papiermarkt door oorlog
Oekraïne

De oorlog in Oekraïne en de
exorbitante energieprijzen
laten hun eerste sporen na in
de papierindustrie. Verpakkingsconcern Pro-Gest heeft
een tijdelijke productiestop in al
zijn zes papierfabrieken in Italië
aangekondigd. Hiermee valt het
werk voor de 400 werknemers
stil. Als de prijzen niet snel dalen,
zal het bedrijf personeel moeten
ontslaan.

OFFICE NIEUWS

Ook papiermarkt geraakt
door oorlog in Oekraïne

Ook papier- en verpakkingsfabrikanten reageren op de oorlog van Rusland
in Oekraïne. De Zweeds-Finse groep Stora Enso heeft de productie in
haar Russische productievestigingen - drie fabrieken voor golfkarton en
twee zagerijen - stopgezet. De onderneming zal ook alle uitvoer naar
en invoer uit Rusland stopzetten. Ook de Finse fabrikant UPM heeft
gereageerd door de leveringen aan Rusland op te schorten. Volgens
de onderneming was de verkoop aan Rusland en Oekraïne goed voor
ongeveer twee procent van de omzet. Sylvamo kondigde aan dat zijn
fabriek in Svetogorsk, aan de grens met Finland, te maken kan krijgen met
een tijdelijke productiestop omdat de fabriek afhankelijk is van grondstoffen en andere essentiële leveringen en diensten die uit Europa worden
ingevoerd. Sylvamo is een spin-off van International Paper. Ook Mondi
heeft belangrijke activiteiten in Rusland. Hiertoe behoort met name de
geïntegreerde fabriek voor pulp, verpakkingspapier en ongestreken fijn
papier in Syktyvkar. Zij vertegenwoordigt ongeveer twaalf procent van de
verkoop van de Groep.

RAJA Group doneert 200.000
euro voor slachtoffers
Oekraïne

De RAJA Group doneert
200.000 euro aan twee
humanitaire organisaties,
Artsen Zonder Grenzen en
het Franse Rode Kruis, om
te voorzien in de dringende
behoeften van de bevolking
die getroffen is door de
oorlog in Oekraïne. De RAJA Danièle-Marcovici Foundation heeft 50.000
euro aan noodhulp vrijgemaakt voor het Vrouwenrechtencentrum in
Polen, dat actie onderneemt om Oekraïense vrouwelijke vluchtelingen te
helpen. ‘’Ik ben diep bedroefd door deze grote humanitaire crisis die het
Oekraïense volk zoveel lijden bezorgt. Veel vrouwen, mannen en kinderen
hebben dringend hulp nodig. Daarom steunen we twee grote humanitaire
organisaties die mensen ter plaatse helpen in Oekraïne en in buurlanden
die vluchtelingen opvangen’’ zegt Danièle Kapel-Marcovici, RAJA Group
President en CEO.

Epson doneert 1 miljoen voor
Oekraïne-crisis

Om de humanitaire hulp aan de
slachtoffers van de crisis te steunen,
doneert Epson US$ 1 miljoen via de
Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties
en het Rode Kruis. Daarnaast zal
de regionale sales company Epson
Europe B.V. in de EMEA-regio ook
alle opbrengsten verdubbelen die via
donaties van het personeel aan het Rode Kruis worden gedaan.

Köhl opnieuw met stijgende
verkoop

Terwijl de verkoop in 2020 licht daalde als gevolg van de Corona-crisis,
noteerde zitmeubelfabrikant Köhl in Rödermark, Hessen, in 2021 weer een
stijgende verkoop. Met een omzet van ongeveer 17 miljoen euro was het
middelgrote bedrijf met 65 werknemers in 2021 weer terug op het niveau
van 2019, waarbij 15 procent van de omzet in de Europese buurlanden
werd gegenereerd, voornamelijk in de Benelux, maar ook in Zwitserland en
Frankrijk.

Een derde werknemers stapt
op bij opgeven thuiswerken

Een op de drie Nederlandse werknemers geeft aan te veranderen van
baan als hun werkgever hen verplicht om volledig terug naar kantoor te
gaan. 85% van de werknemers wil bovendien niet dat de baas voor hun
bepaalt op welke dagen zij naar kantoor moeten komen. Dat blijkt uit de
nieuwste Monitor Hybride Werken van KPN. Hybride werken lijkt daarmee
een blijvertje. 93% van de werknemers zegt, na twee jaar grotendeels
thuiswerken, een goede balans te hebben gevonden tussen werken vanuit
huis en werken op kantoor.

FMN en TVVL gaan
samenwerken

TVVL uit Woerden gaat voor FMN de ledenadministratie, financiën,
eventorganisatie en marketing uitvoeren. De 2 verenigingen zijn actief in de
gebouwde omgeving en verwachten uit hun samenwerking voordelen voor
hun respectievelijke leden, de sector én de maatschappij te behalen. De
onafhankelijke beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN)
verbindt al meer dan 25 jaar eindgebruikers, opdrachtgevers en leveranciers binnen het facilitaire domein en aangrenzende vakgebieden.

Meer kantoor-irritaties sinds
pandemie

Met veel mensen in kleine vergaderruimtes zitten, geen eigen bureau meer
hebben en minder gemakkelijke kleding kunnen dragen: na twee jaar
thuiswerken kan de terugkeer naar kantoor flink wennen zijn. Onderzoek
van Essity onder 1500 kantoormedewerkers laat zien dat de hoeveelheid
irritaties op kantoor is toegenomen sinds de pandemie. Mensen die te >>>
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dichtbij komen, hun mond niet bedekken bij het hoesten of niezen, hun
handen niet lijken te wassen na een toiletbezoek of zonder overleg ramen
openen zijn een bron van ergernis voor hun collega’s. Vier op de tien
medewerkers (41%) geven toe meer geïrriteerd te zijn door hun omgeving
nu ze weer vaker op kantoor zijn. Bovendien zijn zij minder tolerant ten
opzichte van collega’s, de baas en klanten dan vóór de pandemie.

Selfservice concepten in
bedrijfsrestaurants in opmars
We werken vaker thuis en als we op kantoor werken, doen we dat in
wisselende samenstellingen. Ook werken we vaker op andere momenten
dan tijdens de klassieke kantoortijden. Het gevolg is dat we soms op
andere momenten willen eten en drinken. Selfservice blijkt een gewilde
oplossing en is dan ook in opmars bij bedrijven. Sodexo speelt met het
concept Modern Market in op deze ontwikkeling. De eerste gebruiker van
Modern Market is Welzorg, onderdeel van Louwman Group, die voor zijn
pand in Raamsdonksveer een meerwaarde ziet in het aanbod van een
modulair selfservice concept voor zijn medewerkers.

Nieuwe Opleiding Smart
Building

In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven in Zuidoost-Brabant begint
het Summa College in Eindhoven in september met de innovatieve
bouwopleiding Smart Building. Voor het eerst focust een mbo-opleiding
niet alleen nadrukkelijk op duurzaamheid, maar ook nog eens vanuit een
combinatie van drie vakgebieden: bouwtechniek, ICT en installatie- en
elektrotechniek. In de markt is een grote vraag naar projectleiders en
-uitvoerders met een (brede) focus op duurzaam bouwen.

Wie heeft de koffiecorner van
het jaar?
Dat de koffiecorner meer is dan alleen de plek waar je je kopje koffie
haalt, bleek de afgelopen twee jaar wel. Thuiswerken en afstand houden
maakten ineens pijnlijk duidelijk hoezeer ons gevoel van geluk en welbevinden samenhangt met het werk en de collega’s die je daar spreekt en
tegenkomt. Maar, we mogen weer naar het werk, reden voor Fortune
Coffee om een verkiezing ‘Koffiecorner van het jaar – Back to work’ in
het leven te roepen. Meedoen aan de verkiezing voor de Koffiecorner van
het jaar is heel eenvoudig: Vul het formulier voor eind mei in op fortune.nl/
koffiecorner/.

HP stapt met overname Poly
in hybride werken

HP neemt Poly over, wereldwijde leverancier van oplossingen voor
samenwerking op de werkplek. Poly is drie jaar geleden ontstaan uit de
fusie tussen Polycom en Plantronics. De overname versnelt HP’s strategie
om een meer groeigerichte portfolio te creëren, versterkt zijn groei in
hybride werkoplossingen en positioneert het bedrijf voor duurzame groei
en waardecreatie op lange termijn. De opkomst van hybride werk creëert
een aanhoudende vraag naar technologie die naadloze samenwerking
tussen thuis- en kantooromgevingen mogelijk maakt. Ongeveer 75% van
de kantoorwerkers investeert in het verbeteren van hun thuisomgeving
om nieuwe manieren van werken te ondersteunen1. Traditionele kantoorruimtes worden ook heringericht om hybride werk en samenwerking te
ondersteunen, met een focus op oplossingen voor vergaderruimtes.

Lyreco behaalt Ecovadis Gold
score
Lyreco’s lange termijn MVO strategie wordt regelmatig beoordeeld en
geanalyseerd door erkende certificeringsorganen om onze serieuze en
progressieve aanpak op het vlak van milieu, maatschappij en behoorlijk
bestuur te bekrachtigen. Een van deze internationaal erkende en
betrouwbare instellingen, EcoVadis, heeft Lyreco onlangs voor de 7e keer
op rij een score van 73/100 en een EcoVadis gouden medaille toegekend,
waardoor Lyreco behoort tot de top 2% van alle beoordeelde bedrijven.

Stora Enso wil vier
papierfabrieken verkopen

Stora Enso zal zich terugtrekken
uit vier papierfabrieken voor
kranten- en fijn papier, die samen
1,7 miljoen ton papier produceren.
“Door het merendeel van onze
papieractiva af te stoten, kunnen
we ons beter concentreren op
onze gedefinieerde strategische
groeigebieden van hernieuwbare
verpakkingen, bouwoplossingen
en innovaties in biomaterialen”, aldus Annica Bresky, CEO van Stora Enso.
De onderneming stelt dus dat papier geen strategisch groeigebied voor de
groep is.

Papyrus zet schouders onder
duurzaam schoonmaakconcept
Papyrus Belgium, leverancier van papier, enveloppen en industriële
verpakkingen, heeft in samenwerking met zusteronderneming Avodesch
(beiden zijn onderdeel van distributiegroep OptiGroup) een all-in schoonmaakconcept gelanceerd binnen de schoonmaakwereld. Omdat het
nieuwe concept op een duurzame manier wordt vermarkt, doen Papyrus
en Avodesch een beroep op de expertise van biotechbedrijf InnuScience.
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Round table met branchegenoten en experts over duurzaamheid

‘WE MOETEN DE
DIALOOG AANGAAN
EN MET ÉÉN STEM
SPREKEN’
Duurzaamheid en circulariteit staan nog steeds hoog op de agenda.
We zijn nog lang niet uitgepraat over dit uitdagende, complexe
vraagstuk, maar de wil is er beslist om de neuzen dezelfde kant op
te krijgen. Er zullen echter eerst nog wat heikele knelpunten moeten
worden opgelost, voordat de branche komt tot een werkelijke
circulaire economie. Moet hierbij de regelgeving vanuit de overheid
leidend zijn? Of moet de focus meer op zelfregulering door de officeindustrie liggen? Of is het een kwestie van verandering van mindset
vanuit de samenleving? Branchegenoten en experts hielden een
levendig en inspirerend debat tijdens de KBM Round Table over
duurzaamheid.
Joost Heessels (Magenta Communicatie,
moderotor): Waarom is er nu weer, sinds
corona versterkt, zo’n structurele aandacht voor
duurzaamheid?
Ton Bals weet uit ervaring dat het bij deze
thematiek twee stappen vooruit is en een stap
terug. ‘Ik merk in onze winkel dat duurzaamheid
bij een steeds bredere groep klanten is
ingezonken en dat de vraag in de markt
toeneemt. Ze willen echt weten welk product
duurzaam is.’
Roderik Mos denkt dat de aankondiging van de
overheid in 2019 om voor elk kantoor circulair te
gaan inkopen, ook een grote rol heeft gespeeld.
‘Dat heeft een enorme kentering gebracht in de
manier waarop wij producten gingen ontwikkelen en aanbieden. Het woord circulair was
destijds voor veel partijen nieuw en de overheid
wist het
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ook niet precies te specificeren. Dit heeft in de
markt een enorme reactie teweeggebracht,
waarbij allerlei focusgroepen werden opgericht,
in de keten moest worden samengewerkt bij
aanbestedingen en voor het eerst consulten
van leveranciers werden gevraagd. Het ging
toen een stap verder dan alleen recyclebaar en
duurzaam, wat een grote ommezwaai was.’
Heessels: ‘Ik denk dat de aandacht voor
duurzaamheid en circulariteit ook een internationale ontwikkeling is, die niet alleen vanuit de
overheid is geïnitieerd.
Erick Wuestman: ‘De crux zit hem in het
vakgebied facility management. Zo’n tien jaar
geleden heb ik de Stichting Circulaire Economie
opgericht. Veel mensen begrepen dit en de
hele wereld wil wel iets met circulariteit, maar
opdrachtgevers vinden het ook ingewikkeld.
Op het moment dat iets je corebusiness raakt

kan dat flinke consequenties hebben. Maar
als er op facilitair gebied, bijvoorbeeld rondom
de koffie, iets verkeerd zou lopen, is dat heel
vervelend maar loopt er geen polder onder
water. Terwijl koffie en thee juist wel leeft bij
alle medewerkers omdat het iedereen raakt
en dus een sterk verhalend effect rondom
duurzaamheid heeft. Het aanvankelijk afhoudende gedrag vanuit de core business heeft een
enorme drive gegeven aan het ervaring opdoen
met verantwoord opdrachtgeverschap in de
hoek van facility management. Dat ging ook heel
goed omdat facilitair managers altijd al gewend
waren om met complexiteit en een breed palet
aan stakeholders om te gaan, ook rondom
interieur bijvoorbeeld. En omdat Nederlandse
projectinrichters koplopers zijn op het gebied
van circulariteit kwamen door tal van circulaire
(semi)overheid aanbestedingen beide werelden
bij elkaar.’

Jan de Meester:

‘KWAM JE 10 JAAR GELEDEN
MET RAMPSPOED OVER
HET KLIMAAT, DAN ZAT
JE IN DE HOEK VAN DE
GEITENWOLLENSOKKEN’
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Jan de Meester: ‘De Europese regelgeving ten
aanzien van aanbestedingen, die is doorgesijpeld naar de nationale overheden, heeft zeker
veel invloed gehad op het duurzame denken.
Ik heb een wat romantischer en misschien te
naïef beeld bij het geheel, maar ik denk dat er in
de breedte van de samenleving meer draagvlak
ontstaat voor de milieuproblematiek. We zien
overstromingen, we zien bossen die in brand
staan. Als je tien jaar geleden aankwam met
dergelijke rampspoed over het klimaat, dan zat
je in de hoek van de geitenwollensokken. Het
leeft nu bij een bredere laag van de bevolking.
Dit zie je nu terug in de vraag naar groene
consumentenartikelen.’
Marcel Jacobs: ‘Wat ik enigszins mis in de
discussie is dat we heel gemakkelijk ‘blamen
en shamen’. Het is eenvoudig om naar een
ander te wijzen. We hebben het over ‘groene’
producten, maar dat woord wil ik niet meer
horen. Er is geen ‘groen’ product, er is maar
één ‘groen’ product en dat is géén product.
Maar daar gaat het niet om. Het draait wel
om het bewust consumeren van ons, wat
voor iedereen anders is. We kennen cappuccino-shame, flight-shame, child-shame, et
cetera. Het is heel simpel om tegen een ander
te zeggen dat hij iets beter of anders moet
doen, maar we hebben niet de ballen om
naar onszelf te kijken, zeg ik heel zwart-wit.
Wat bedoel ik daarmee? Neem een pen van
gerecycled kunststof. Blijft hij na gebruik in de la
liggen, vliegt ie de prullenbak in of wordt de pen
verbrand? Daar hebben we helemaal geen grip
op, hoe je de keten ook probeert te sluiten.
‘De vraag is veel meer: hoe zorg je ervoor dat
er een constante transitie in bewustwording is
en vooral het gedrag van mensen verandert?
We kunnen nog zo veel mooie producten
hebben, maar als ze niet betaalbaar zijn voor
80 procent van de wereldbevolking, gaat het
niet gebeuren. Die 80 procent van de mensen
onderaan de piramide willen hetzelfde als wij,
zoals op vakantie gaan, een dak boven hun

hoofd en fatsoenlijk eten. We zitten daarom
in een conflict of interest. Er is een stevige
belangenstrijd tussen productdesign, productgebruik en degene die er voor moet betalen.
Zo lang mensen niet hoeven te betalen voor
de negatieve impact die een product of dienst
levert, verloopt de verduurzaming niet in het
tempo dat we nodig hebben om resultaat te
bereiken.’

Ton Bals, Bureaubewust

Begonnen als milieuvriendelijke
kantoorvakhandel voor zakelijke
eindgebruikers is bureaubewust inmiddels
veel ruimer gesorteerd met bewuste
artikelen rondom werken en wonen,
kantoor en cadeau; voor kinderen en
volwassenen; voor particulier en zakelijk
gebruik.

Marcel Jacobs:

‘ER IS EEN STEVIGE
BELANGENSTRIJD TUSSEN
PRODUCTDESIGN,
PRODUCTGEBRUIK
EN CONSUMENT/
EINDGEBRUIKER’
Mos: ‘Hiermee kunnen we het roerend eens
zijn. Maar als je als fabrikant je nek uitsteekt en
met allerlei initiatieven je organisatie probeert te
verbeteren, komen er tegelijkertijd verschillende
concullega’s met onzinverhalen dat ze bijna net
zo goed zijn als jij. Wij hebben bijvoorbeeld van
al onze producten LCA’s (levenscyclusanalyse)
en EPD’s ((Environmental Products Declaration) gemaakt, de PCR (Product Category
Rules) ontworpen, de carbon footprint in
kaart gebracht en zijn de eerste CO2-neutrale
producent in ons vakgebied ter wereld. Maar
uiteindelijk wordt er toch over prijs gepraat.
Zelfs de grotere klanten gaan in zee met
leveranciers die een label op hun producten
plakken en duurzaam claimen te zijn zonder
enige vorm van bewijs. Er ligt ook een taak
voor de overheid. Laten we beginnen met een
bedrijf te verplichten zijn carbon footprint in
kaart te brengen. Of met zijn allen op basis van
de carbon footprint, of een milieukosten-indi-

Willy van der Steen, Lyreco

Leverancier van kantoorartikelen en
werkplekoplossingen. Lid van MVO
Nederland en Green Businessclub.
Duurzaamheid in DNA en ambitie om in
2025 voor elke productgroep een circulaire
oplossing te hebben. Inzameling cartridges/
toners, oud papier, kantoorartikelen, lege
plastic statiegeldflessen en koffiebekers.
Doel is inzameling van alle geleverde office
supplies voor hergebruik en/of grondstof
voor nieuwe producten. Lyreco-dochter
Intersafe: inzameling van alle persoonlijke
beschermingsmiddelen, werkkleding en de
circulaire verwerking ervan.
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Age Yska, edding

Producent van markers, schrijf- en
tekenwaren. Bijenkassen rondom kantoor,
bijen zijn basis voor alles dat bloeit en groeit,
het startpunt voor het milieu. De bijen zijn
geen gimmick en staan symbool voor
wat edding is. Neemt graag het voortouw
in duurzaamheid en zet al jaren alles in
het werk om de footprint, van productie
tot verpakkingen, te minimaliseren.
Ambitie: volledig CO2-neutraal, daarna
CO2-negatief, dus positieve impact op het
milieu, in de hele keten.

cator of een material circularity index labels op
producten plakken, of dat bedrijven belasting
betalen over de uitstoot of milieuvervuiling. Het
gaat om de ware milieu-impact van het product
en niet om de kost- of verkoopprijs. Bovendien
moet je de prijs voor een deel bij de consument
neerleggen.’
Jacobs: ‘Met het laatste punt ben ik het eens,
maar je gaat aan een ander item voorbij. Op
het moment dat jij een bepaalde dataset of
standaard gebruikt en een concurrent weer
een andere, maar de inkoper niet snapt wat
standaard A of B is, ga je toch weer terug
naar een prijsvergelijking. Het gaat mis als er
geen standaard is, want de inkoper gaat het
makkelijkste doen: welke lijstjes hij kan afvinken.
Alle inkopers worstelen met de druk van het
inkoopproces. Wanneer er een monster als
duurzaamheid of circulariteit komt, snappen ze
helemaal niet waar het over gaat. Het is ook
een verantwoordelijkheid om samen met je
concurrent een dialoog te voeren om tot transparantie te komen.’

Roderik Mos:

‘LATEN WE BEGINNEN
MET EEN BEDRIJF TE
VERPLICHTEN ZIJN CARBON
FOOTPRINT IN KAART TE
Roderik Mos, Dataflex

Fabrikant en ontwikkelaar van
ergonomische werkplekaccessoires. Sinds
2016 volledige footprint van bedrijf en
producten in kaart gebracht met het doel
deze zo veel mogelijk te verlagen, zoals
verbanning van piepschuim en plastic uit
verpakkingen. Sinds 2018 CO2-neutraal.
Bezig met B Corp-certificering, voor
bedrijven die grote impact hebben op
mens en milieu. Verduurzaming van
assortiment.
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BRENGEN’
‘Maar als je met je concurrent in gesprek gaat
en jouw product doet het beter dan dat van de
ander, dan haakt deze al af. Het is inderdaad
een transitie waar tijd overheen gaat, maar
die standaarden zijn er al lang, zoals LCA’s en
EPD’s. We moeten echter gewoon stoppen met
het wiel opnieuw uit te vinden met zijn allen. Ik
denk dat daar het grote probleem ligt. Je hoeft
niet per se met elkaar samen te werken, maar

er zijn al jaren meetinstrumenten beschikbaar,
waarmee je de carbon footprint en de milieukosten van het product in kaart kan brengen. Je
zou alleen maar een afspraak hoeven te maken
over welke methodiek je hanteert. Dat leg je
vast in een PCR.’

Willy van der Steen:

‘WEZENLIJK IS DAT
DUURZAAMHEID NU
EEN BELANGRIJKER
GUNNINGSCRITERIUM IS
DAN PRIJS’
Willy van der Steen vindt dat Jacobs precies
de vinger op de zere plek legt. ‘Ik ben al meer
dan 25 jaar betrokken bij aanbestedingen en
kom nog uit de tijd dat de leverancier die een
BIC-balpen het laagst onder de inkoopprijs
aanbood, de tender wint. Gelukkig hebben we
de laatste jaren een kentering gezien, doordat
de rijksoverheid en overige publieke instellingen in aanbestedingen duurzaamheid echt
belangrijker vinden. Inmiddels is duurzaamheid
een belangrijker gunningscriterium dan prijs.
Dit is echt een wezenlijke factor voor nog meer
aandacht voor duurzaamheid.’
Hondmann vindt het naïef dat lang de
gedachte leefde dat de branche zichzelf wel
zou reguleren voor de beste uitkomst. ‘Zo heb
je de imaging equipment Green Deal, waarbij
vanuit de EU de fabrikanten de kans kregen
om via een ‘voluntary agreement’ zelf met een
pakket te komen. Hierdoor werd enerzijds
ecodesign – hoe gemakkelijk maak ik mijn
product zo circulair mogelijk? – toegepast,
anderzijds de mogelijkheid tot reparatie en het
product zo lang mogelijk in de oorspronkelijke
vorm te gebruiken. Dat bleek niet ambitieus
genoeg, want je moet niet denken dat, vooral
Japanse en Amerikaanse, multinationals die
telkens mooie cijfers moeten leveren, bezig zijn
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met de verduurzaming van Europa. We kunnen
hun greenwashing pas tegengaan als er een
goede regelgeving komt. Ik ben blij dat via de
genoemde Green Deal bijvoorbeeld de eigen
oplader van elke smartphonefabrikant wordt
verboden. Zolang we niet de werkelijke kosten
verdisconteren in de prijs, gaan we nooit de
keus op de juiste manier beïnvloeden. Ontwikkelingen als ecodesign en een eerlijke prijs zijn
voor onze branche heel belangrijk.’
Heessels: ‘We zitten met ons allen nog lang
niet op het goede spoor, is het te ingewikkeld
en tellen eigenbelangen nog te veel. Er zijn nog
teveel zaken die de verduurzaming tegenwerken. Dan zetten we maar wat marketing
in rond de problematiek en zien het wel, lijkt
enigszins de teneur. Klopt dat?
Age Yska: ‘De maatschappelijke druk gaat het
uiteindelijk winnen van de marketingpraatjes.
Als organisatie moet je kunnen aantonen dat je
werkelijk verantwoord onderneemt. Daadwerkelijk voorkomen dat je als bedrijf en als toeleveringsketen een negatieve impact veroorzaakt op
het milieu, de maatschappij en de mens. Door
deze tendens moeten we echt stappen gaan
zetten. Het is als bedrijf bijvoorbeeld al vreemd
als je een ‘groene’ en normale productlijn hebt.
Als edding zeggen wij dat onze EcoLine geen
product moet zijn, maar een filosofie van de
organisatie. Dus alles binnen edding moet
volgens de EcoLine normen gemaakt moeten
worden. Als marktleider gaan we daarnaar toe.
We moeten als organisatie er naar streven dat
onze markers uiteindelijk volledig afbreekbaar
zijn in de natuur. Zover zijn we nog niet, maar
het moet wel onze doelstelling zijn. Nu al maken
we onze EcoLine markers volgens het circulaire
proces. Met onze retourboxen verzamelen
we alle soorten schrijfwaren, die door ons
recyclingbedrijf volledig worden verwerkt. Van
de herbruikbare plastics worden onze duurzame
EcoLine markers gemaakt. Maar helaas zijn
er door grondstof tekorten nu nog te weinig
herbruikbare grondstoffen om al onze markers
volgens het circulaire proces te fabriceren.’

Hondmann heeft wel een verklaring voor het
tekort aan herbruikbare grondstoffen: ‘De
overheid faciliteert retourstromen onvoldoende.
Als Lyreco een volle inktpatroon naar een klant
stuurt dan zijn er nauwelijks regeltjes. Zo gauw
de inktpatroon leeg is, is het meteen chemisch
afval met allerlei beperkingen.’
Van der Steen kan er ook over meepraten.
We willen het liefst de retourboxen die Lyreco
heeft ingezameld in Nederland, niet alleen voor
cartridges maar ook voor allerlei gebruikte
en defecte kantoorartikelen, met ons eigen
transport vervoeren naar ons standaard distributiecentrum in België. Maar dat gaat niet, want
je mag niet met afval de grens over. Nu laten
we het door een afvalverwerker in Nederland
afhalen in het Lyreco-depot in Utrecht voor
een verdere verwerking tot grondstof voor
nieuwe producten. Bovendien moeten we van
de gedachte af dat een gerecyclede balpen
duurder is dan een nieuwe. Alles valt of staat
bij gedrag; bij de jongere generatie is het
bewustzijn al groter.’

Frans Hondmann, Armor

Marktleider in remanufacturing van
cartridges. Armor zamelt print supplies
in en maakt ze geschikt voor hergebruik.
Met het eigen merk OWA biedt Armor een
assortiment volledig circulaire cartridges,
geproduceerd volgens een gesloten
kringloop met zero waste. Naast de
vermindering van de milieuvoetafdruk van
printen houdt de Armor Groep zich bezig
met meer duurzame ontwikkelingen, zoals
thermal transfer-technologie, verhoging van
de levensduur van batterijen en zonneenergievoorziening via fotovoltaïsche films.

Age Yska:

‘DE MAATSCHAPPELIJKE
DRUK GAAT HET
UITEINDELIJK WINNEN VAN
DE MARKETINGPRAATJES’
Jan de Meester, tesa

De Meester stelt dat beïnvloeding van gedrag
van onderuit, een utopie is. ‘Terwijl Nederland
statiegeld op PET-flessen heft, is dat in België
niet zo. Daar is de overlast van lege PET-flessen
dan ook een groot probleem, want de mensen
brengen die flessen niet uit zichzelf terug. We
moeten toch meer naar de overheid kijken om
te reguleren, vast te stellen wat die normen
moeten zijn en wat de definitie van circulair is.’

Producent van kleefoplossingen voor
industrie, kantoor en consument. Meer dan
tien jaar al rapportage over zijn activiteiten
op het gebied van duurzaamheid, dat
een hoofdbestanddeel vormt van het
bedrijf. FSC-gecertificeerd papieren
verpakkingstape op de markt. Inkopen
van groene energie, gebruik biogas,
stakeholders betrekken bij verduurzaming.
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Erick Wuestman, KplusV

Adviesorganisatie voor duurzame, sociale en
innovatieve vraagstukken en oplossingen.
Erick is expert circulair inkopen en
begeleidt tenders met focus op duurzame
ambities. Met de door hem ontwikkelde
Rapid Circular Contracting / RCC aanpak
ondersteunt hij inkoop en aanbestedingen
voor onder meer kantoorinrichtingen. RCC
zoekt de beste partner bij de ambities
van de opdrachtgever, zoals bij de inkoop
van een circulaire werkomgeving voor de
gemeente Den Haag.

Marcel Jacobs, head of social
sustainable operations bij Philip
Morris en eigen bedrijf CIRCL8

Expert op gebied duurzaamheid, voorheen
bij Philips en Office Depot (onder meer
eerste uitgave Green Book). Een van de
grondleggers van Sustainable Office,
samenwerkingsverband van partijen
in de office-branche op gebied van
duurzaamheid. Expertise: circulariteit en
duurzaam ketenbeheer.
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Mos meent dat de focus bij aanbestedingen
te veel ligt op de producten zelf en op het
bedrijf dat er achter zit. ‘De bedrijfsfilosofie of
het sustainability rapport wordt er totaal niet
bij betrokken. We kunnen dan ook niet om
regulering door de overheid omheen.’
Wuestman ziet enkele tegenstrijdigheden. ‘Je
kunt wel voor regulering pleiten, maar dan kijkt
men alleen nog maar naar de LCA-uitslag. Als je
denkt dat je iets kunt meten, gaan mensen daar
gaten in ontdekken en de boel manipuleren. Ik
probeer het op een andere manier in te steken.
Zolang we nog niet die gulden middenweg
hebben die iedereen begrijpt en waar niemand
een gat ik kan schieten, moet je proberen bij het
uitvragen geschikte en gedreven professionals
bij elkaar te krijgen. Wij besteden met de Rapid
Circular Contracting aanpak geen voorbedachte
oplossingen aan, maar het partnerschap.
Mensen die aanvankelijk sceptisch waren over
RCC aanbestedingen, beginnen nu te vragen
naar trainingen, omdat ze bang zijn om de boot
te missen doordat de koplopers de boel naar
zich toetrekken. Normstellingen zijn voorlopig
nog te weerbarstig, maar dat is geen reden om
op je handen te blijven zitten. Omdat we bijvoorbeeld nog niet weten hoe het hybride werken
er precies uit gaat zien, hebben we dat ook
niet kunnen en willen omschrijven in een tender
voor de gemeente Den Haag. Maar de best
passende partners geven in hun inschrijving wel
de garantie dat 98 procent van de aanstaande
kantoor- en vergader/ontmoeteninrichting uit
niet-nieuwe materialen zal bestaan. Dat is voor
iedereen hartstikke duidelijk.’

Frans Hondmann:

‘ZO GAUW DE
INKTPATROON LEEG IS, IS
HET METEEN CHEMISCH
AFVAL MET ALLERLEI
BEPERKINGEN’

Jacobs voegt toe. ‘Een van mijn klanten had
als doelstelling om in 2030 helemaal circulair
in te kopen. De gebruikende of inkopende
organisatie moet ook een transitie doormaken.
We hebben het bijna niet over de inhoud,
maar sturen op een dialoog. Een inkoper en
een marktpartij spreken niet dezelfde taal.
Durf eens vragen te stellen of concurrenten bij
elkaar in een kamer te zetten. Dan kun je een
aanbesteding op een andere manier insteken.
Wij hebben voor een groeimodel gekozen. De
inkoper moet gaan snappen welke vragen hij
moet stellen aan de aanbiedende partij. En ga
samen voor een relatie, want het draait niet
alleen om het product. Niet iedere inkoper is
echter zover, maar steun van de aanbiedende
partij zou hem helpen.’
Mos: ‘Voor de fabrikant is het moeilijk om de
dialoog aan te gaan bij elk nieuw product. Het
is een kwestie van vraag en aanbod. Bovendien
ben ik vanwege een negatieve ervaring uit het
verleden nogal huiverig voor het delen van informatie met een concullega. Niet iedereen is even
betrouwbaar in de markt. Daarom voel ik toch
wat meer voor regulering, waarmee je betere
controle houdt. We moeten greenwashing
namelijk uit de wereld helpen.’
Heessels: ‘Ik beluister zo twee grote lijnen:
de eerste is regulering, de tweede is de tijd
nemen en zorgen voor begrip en dialoog.
Daarbij komen verschillende knelpunten voorbij
die we wel moeten adresseren. Dat zal toch
gezamenlijk moeten gebeuren.
Wuestman: ´We zouden ons moeten afvragen
of het oude businessmodel moet blijven. Ik
verkoop je wat, het wordt daarna afval en
daarna heb ik er geen verantwoordelijkheid
meer voor. Ik heb destijds vanuit Stichting
Circulaire Economie en later Coöperatie Re-able
een formule ontwikkeld om de ideale werkplek
voor bedrijven te faciliteren. Daar vroegen de
aanbieders vanuit de coöperatie een bepaalde
fee voor, terwijl het hun spullen bleven en als
jij het meubilair niet meer nodig hebt, komen
zij ze weer ophalen. Later ben ik doorgegaan
op dat gebied met CESCo, de Circulaire
Economie Service Company, waarmee we in

OFFICE DUURZAAM

België een verduurzamingslag in het vastgoed
maken, maar ook toegepast kan worden in de
kantoorinrichting. Deels is dat wel het potentiële
antwoord, want je zegt feitelijk: het is en blijft
mijn pen of bureaustoel. Je hoeft de inkoper
helemaal niet op te leiden hoe duurzaam die
pen is. Het is niet zijn ‘probleem’. Een nieuwe
mindset zal een boost krijgen als je de hele
financieringsproblematiek anders benadert.’

Erick Wuestman:

‘EEN NIEUWE MINDSET ZAL
EEN BOOST KRIJGEN ALS JE
DE HELE FINANCIERINGSPROBLEMATIEK ANDERS
BENADERT.’
Een van de meest gemaakte fouten in de
transitie naar circulariteit is dat fabrikanten
hun lineair ontworpen product in een circulaire
propositie proberen te proppen, meent Jacobs.
‘De meeste producten, zoals een laptop, een
printer of een pen, zijn niet ontworpen om
standaard één materiaal te gebruiken. Hergebruik en recycling worden bemoeilijkt. Alle
kosten en dergelijke, zoals garantie en service,
leg je bij de gebruiker neer. De kostenberekening van de producent kan helemaal uit
de klauwen lopen. Menigeen wil te snel naar
een circulair businessmodel switchen, maar
de vraag is of je product wel klaar is voor een
circulaire propositie.’
Mos constateert aansluitend veel onduidelijkheid over circulariteit in de markt. ‘Het is
een modewoord aan het worden. Vaak wordt
er over een circulair product gepraat als het
slechts recyclebaar is. Vrijwel alles is tegenwoordig echter recyclebaar. Doel van de
fabrikant moet onder meer zijn dat het product
levenslang meegaat, maar daar zitten nogal
wat haken en ogen aan. Veel producenten
hebben geen contact met de (eind)gebruiker,
een retourstroom op gang brengen is daarom in
veel gevallen niet gemakkelijk. Daarbij kan een

partij als Lyreco een belangrijke rol spelen, maar
uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij alle
partijen. Als we het de gebruiker niet kinderlijk
eenvoudig maken de juiste, verantwoorde keuze
te maken, wordt deze simpelweg vaker niet
dan wel gemaakt. Het idee van de circulaire
economie is ontzettend mooi, maar de winst ligt
in een betere samenwerking in de keten.’
Bals constateert aan het eind van het debat dat
er serieus nagedacht wordt over verduurzaming
en ook stappen worden gezet. ‘Maar het begint
vaak al op microniveau in de winkel bij zoiets
als een goede communicatie door de winkelier
over bijvoorbeeld de navulling van een pen.’
Yska: ‘Een rake opmerking. Dat moeten we als
fabrikant van navulbare markers direct gaan
oppakken.’
Verder vindt Bals het belangrijk te benoemen
dat ‘circulariteit’ een middel is en geen doel.
‘En als dan verkoopbevordering je voornaamste
doel is met circulariteit, dan val je vroeger of
later door de mand en schiet je je doel twee
keer voorbij.’
Heessels resumerend: ‘We zijn met ons allen
enthousiast en positief bezig met de verduurzaming en circulariteit. Wel komen we allerlei
knelpunten tegen die vaak ook nog doorsluimeren en niet ‘in the open’ komen. Daar
hebben we met ons allen nog een taak. Er is
behoefte in de industrie om met één stem te
spreken.’ Jacobs heeft tot slot een optimistisch
kijk. ‘Eerlijkheid en transparantie zullen uiteindelijk toch winnen.’

Ton Bals:

‘HET BEGINT VAAK AL
OP MICRONIVEAU IN DE
WINKEL BIJ ZOIETS ALS EEN
GOEDE COMMUNICATIE
DOOR DE WINKELIER’

Sustainable Office:
gemiste kans
Helaas is het initiatief Sustainable Office
een stille dood gestorven. Volgens een
van de initiatiefnemers Marcel Jacobs
was de industrie niet bereid om een
dialoog te voeren. ‘Iedereen wilde toch
zijn eigen ding doen. We zijn erg aan
het trekken geweest, uiteindelijk waren
er zo’n zeven fabrikanten die wilden
deelnemen. Ze hebben erg hun best
gedaan om mee te denken, maar de
grootste uitdaging was om met elkaar
goede criteria af te stemmen. Zo gauw
er getallen aan worden verbonden en
je ziet dat jouw product het slechter
doet dan dat van je concurrent, kun je
twee dingen doen: of weglopen of je
producten aanpassen? De bedoeling
van een label is om je productportfolio
aan te passen aan de criteria daarvan.
De handdoek werpen is het verkeerde
signaal. Duurzaamheid is iets dat je
samen doet en in de tijd moet groeien.
De grootste fout was dat bedrijven
dachten dat ze even snel konden
scoren. We waren best snel tot het
framewerk gekomen,
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VAN ONLINE TEAMS
NAAR SUCCESVOL
HYBRIDE SAMENWERKEN
Door de corona pandemie komen we in een nieuw tijdperk als het om werken gaat. In de volksmond
heben we hiervoor al de term hybride werken geadopteerd. Maar wat zijn de consequenties? Waar
moeten we op letten? En wat is de rol van technologie? Mark Meerbeek, director bij Ditox, werkt
al 20 jaar aan het optimaal laten functioneren van nieuwe manieren van werk en schreef hierover
onlangs samen met Microsoft het boek: “Werken in de nieuwe Hybride Realiteit”. In dit artikel geeft
hij tekst en uitleg.

Ondanks dat ‘hybride werken’ – het flexibel
kiezen van de locatie waar het werk plaatsvindt
en het (a)synchroon werken - een relatief nieuw
begrip is in onze huidige manier van werken,
komt het toch niet helemaal plotsklaps uit de
lucht vallen. Sterker nog, al voor 1800 kende
we in Nederland een cultuur van thuiswerker;
garnalenpeller en thuiswevers. Met de opkomst
van de industriële revolutie, technologische
ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld de telegraaf,
computer, mobiele telefoon en internet) en trends

18
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als telewerken en het nieuwe werken kunnen we
eerder spreken van een evolutie in onze manier
van werken dan van een compleet nieuwe
revolutie.
Verschillende fasen
Ook als we uitsluitend naar de afgelopen twee
jaar kijken, dan zijn er verschillende stadia te
onderkennen: zo heb je de wijze waar en hoe we
ons werk deden voor covid-19 (de oude manier
van werk), de wijze waar en hoe we dit tijdens

covid deden/doen (de zogenaamde lockdown
periode) en de periode hoe we dit na covid-19
denken te gaan invullen (het hybride werken).
Duidelijk is wel dat een groot deel van de
bedrijven in Nederland voor de komende jaren de
ambitie hebben om een andere manier van werk
na te streven. Of ze dit ook allemaal ‘hybride
werken’ zullen noemen is een tweede, maar feit
is wel dat ze iets willen aanpassen of veranderen.
Echter is hybride werken of welke vorm dan ook
nooit een doel an sich. Wel kan het bijdragen aan
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het behalen van organisatiedoelstellingen zoals
aantrekkelijk werkgeverschap, het aantrekken
van nieuw talent, CO2-besparingen en/of
proces-/kostenoptimalisatie.
Waar gaan we naar toe?
Kortgezegd gaan we toe naar een manier van
werken waar we een deel op kantoor en een
deel thuis of elders werken. De werkomgeving,
zowel die op kantoor, thuis als ‘vanuit de tas’, zal
zich hierop aanpassen. Zo zal het kantoor voor
een substantieel deel ingericht zijn op overleggen
en ontmoeten (al dan niet toevallig) met zowel
medewerkers als derden.
Daarnaast is er op de kantoren nog voldoende
plek om gewoon je werk te doen, aangezien
werk niet alleen uit overleggen of ontmoeten
bestaat. Gemixte vormen van aanwezigheid
zullen meer en meer gemeengoed worden,
behalve voor datgene waarin we echt belangrijk
vinden om elkaar fysiek te ontmoeten. Om daar
te komen zal er een gedegen veranderprogramma doorlopen moeten worden met zowel
leidinggevenden als hun teams. Ook komt er
meer flexibiliteit in mobiliteits- en arbeidsvoorwaarden en zal er een verhoogd bewustzijn
ontstaan voor de gezondheid en het welzijn van
medewerkers.

‘HYBRIDE WERKEN
IS NOOIT EEN DOEL
AN SICH. WEL KAN
HET EEN BIJDRAGE
LEVEREN AAN HET
BEHALEN VAN DIVERSE
ORGANISATIEDOELEN'

Ontwikkelingen nu
De belangrijkste gebeurtenis nu is de onvoorspelbaarheid van het open mogen stellen
(versoepelen) of juist moeten sluiten (lockdowns)
van kantoren en in welke mate. Mede hierdoor is
het tot op heden lastig in te schatten wat nu de
juiste kantoorindeling is, het benodigde aantal

vierkante meters of de exacte behoefte aan
facilitaire diensten.
Bedrijven die al wel menen te weten hoe hun
nieuwe manier van werken en bijbehorende
omgeving eruit ziet, lopen het risico dat hun
mensen snel terugvallen in oude patronen als
men een introductie van hybride werken te
instrumenteel benaderd (dus alleen aandacht
heeft voor de fysieke inrichting of het faciliteren
van IT-middelen) en onvoldoende aandacht aan
de mens- en gedragskant besteed. Ook het niet
hebben van een duidelijke visie en het ‘waarom
van hybride werken’ kan een belemmering
vormen. Zeker als er onvoldoende aandacht is
besteed aan het meenemen van de directie en/
of management.
De cultuur behouden
Wat daarnaast speelt is het besef dat de binding
met de organisatie en de eigen cultuur daarvan
verwaterd. Zeker als je als organisatie geen
tools gaat gebruiken die het ‘clubgevoel” in de
nieuwe manier van werken versterkt. Of dat
medewerkers inmiddels zo gewend zijn geraakt
aan het thuiswerken dat ze dit als verworven
recht zien. En in sommige gevallen zelfs helemaal
niet meer naar kantoor willen komen.
Daarbij speelt dat we op dit moment niet met
één, maar met twee evoluties te maken hebben:
Als eerste met de overgang van het pre-covid
werken naar het volledig online werken en
vervolgens nog de overgang van het online
werken naar het hybride werken.
Ondanks dat online werken en hybride werken
veel overeenkomsten hebben, hebben we het
hier toch over weer een nieuwe verandering
voor organisaties en hun medewerkers. Hybride
werken verschilt wel degelijk van online werken.
Dit hebben we in die korte periode dat de
kantoren even open waren mogen ervaren.
Neem een volledige online vergadering; hierin
is iedereen in principe gelijk. We zien en horen
hetzelfde qua beeld, geluid en non-verbale
communicatie, daar waar in een hybride setting
dit voor deelnemers kan verschillen. Zo zien
de mensen die fysiek bij elkaar zitten meer
non-verbale communicatie, kan het geluid van
iemand die vanuit huis werkt te zacht staan
of ziet iemand die in de auto zit de gedeelde
presentatie niet. Alleen al aan dit simpele
voorbeeld zien we dat de overstap van volledig
online naar hybride bijna net zo’n volledige stap
voor medewerkers zal zijn als van de pre-covid
manier van werken naar volledig online. Dit zal
niet zonder slag of stoot gaan en we zullen

Over de auteur

‘Mark Meerbeek, director bij Ditox, werkt
al 20 jaar aan het optimaal laten functioneren van nieuwe manieren van werk
zodat organisaties zelf niet continue
hoeven te experimenteren of het wiel
opnieuw uit te vinden. Hij brengt daarbij
visie en strategie tot leven, waarbij een
effectieve gedragsverandering centraal
staat. Recent begeleide hij diverse
klanten als Exact, Ricardo Rail en
Microsoft naar het hybride werken en
schreef samen met deze laatste partij
het boek “Werken in de nieuwe Hybride
Realiteit”.

hierbij zowel aandacht moeten hebben voor
de juiste werkomgeving, de technologie, de
werkafspraken die we met elkaar maken en de
vaardigheden die we hiervoor nodig hebben.
De rol van technologie in deze
ontwikkeling?
Technologie in het hybride werken is als het
ware een hygiëne factor: heb je het op orde, dan
zal dit de nieuwe manier van hybride werken
versnellen en resulteren in procesoptimalisatie.
Reken niet op een staande ovatie als IT-manager,
medewerkers verwachten dat dit gewoon werkt.
Werkt IT niet of is het niet goed gekozen, dan
werkt dit de adoptie van hybride werken zelfs
tegen. Leidinggevenden zullen dan weer terugvallen in oude werkgewoonten en bijvoorbeeld
sneller geneigd zijn om hun teams naar kantoor
te halen. Zoals eerder beschreven gaat het juist
om de integratie van werkomgeving, technologie,
werkafspraken en vaardigheden die de hybride
werken scenario’s, zoals hybride overleg, tot een
succes maken. Het voordeel is wel dat ook de
budgethouders inzien dat het op orde hebben
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van technologie belangrijk is en daarmee eerder
geneigd zijn te investeren in de juiste technologische middelen.
Toegenomen belang van vitaliteit en
duurzaamheid
Daar waar duurzaamheid in de vorm van
bijvoorbeeld CO2-besparing al jaren op de
agenda van de meeste corporate organisaties
staat, zien we nu dat er, mede door Covid-19,
een ander bewustzijn tegenover duurzaamheid
ontstaat. Zo komen we er met zijn allen achter
dat zakelijke kilometers best wat minder kunnen.
Niet alleen qua woon-werkverkeer, maar ook
qua (internationaal) zakelijk reizen. Vanuit het

‘MEDEWERKERS
ZULLEN SNEL
TERUGVALLEN IN OUDE
PATRONEN ALS MEN
HYBRIDE WERKEN
TE INSTRUMENTEEL
BENADERD EN
ONVOLDOENDE
AANDACHT AAN
DE MENS- EN
GEDRAGSKANT
BESTEED'

hybride werken zijn er diverse ontwikkelingen
waarneembaar die dit onderschrijven. Denk aan
aangepaste mobiliteitsregelingen, een andere
verdeling in arbeidsvoorwaarden en aangescherpte (internationale) reisrestricties. Maar ook
op het gebied van duurzame kantoren, facilitair
management en duurzame IT zijn er ontwikkelingen waarneembaar die mede door de ambitie
om hybride te werken gedreven worden.
Ook de aandacht voor vitaliteit is toegenomen
sinds Covid-19. Zo is het begrip ‘welzijn
van medewerkers’ iets wat sinds de diverse
lockdowns steeds meer aandacht krijgt in de
vorm van aandacht, dialoog en vitaliteitsprogramma’s die zowel de fysieke, mentale als
psychische welzijn van de medewerkers ondersteunt. De verwachting is dat deze verscherpte
aandacht in het hybride werken zal blijven en
zelfs een onderscheidend element kan zijn in
het aantrekkelijk zijn en blijven voor bestaand en
nieuw talent.

Een nieuwe functie; hybrid manager
Het bieden van een optimale medewerker
experience is voor veel andere bedrijven een
belangrijke differentiatie in het aantrekken en
behouden van talent. Hybride werken kan hier
zeker een belangrijke bijdrage aan leveren.
Vlieg je echter de transformatie van het hybride
werken als een project aan, dan brengt dit risico’s
met zich mee. Ondanks dat de contouren zeer
duidelijk zichtbaar zijn, weten we op detailniveau
nog niet zeker hoe ons werk er post-covid exact
uit zal zien. Dat vraagt dus meer om een ‘ontwikkelingsaanpak’ dan om een ‘projectaanpak’. Een
ontwikkeling die je in de lijn belegd bij een rol/
persoon die zich verantwoordelijk voelt voor de
gehele medewerker experience waarin zaken als
HR, Facilitair, ICT en Communicatie samenkomt.
In de markt is hier ook al een opkomende term
voor namelijk, de hybrid manager.

Case: werken in de hybride realiteit van Microsoft Nederland

Ondanks de relatief nieuwe term waren er een aantal organisaties die reeds voor covid-19 een
vorm van hybride werken geïmplementeerd hadden. Een goed voorbeeld daarvan is Microsoft
Nederland, die in januari 2019 (dus ruim een jaar voordat Covid-19 zijn intrede deed) een transitie
hebben gemaakt naar een kantooromgeving die volledig ingericht is op een 50% op kantoor en
een 50% thuis of elders verdeling qua locatie. Daarnaast is het kantoor voor een groot gedeelte
ingericht op overleg en ontmoeten (al dan niet toevallig) met zowel medewerkers als klanten. Ook
heeft Microsoft Nederland een heel veranderingsprogramma met hun leidinggevenden en hun
teams doorlopen om de nieuwe manier van werken te adopteren en toch binding met elkaar te
houden, zijn mobiliteitsregelingen en arbeidsvoorwaarden aangescherpt en heeft men een hoger
bewustzijn gecreëerd voor welzijn van de medewerkers. Allen aspecten die veel organisaties
sinds covid-19 willen realiseren en waar men met een blik in de keuken van Microsoft Nederland
kan ervaren hoe dit er in de praktijk uit ziet, in plaats van het wiel opnieuw uit te hoeven vinden.
Wat Microsoft Nederland overigens nog kan verbeteren is het borgen van de diverse elementen
van het hybride werken bij de juiste functies (bestaand of nieuw) in de organisatie in plaats van het
hybride werken als een eenmalig project te zien.

Tips voor het doorlopen van een hybride werken gerelateerde gedragsverandering:
1.
2.
3.
4.

20

Betrek medewerkers in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van zowel nieuw gedrag als het ontwerp van de nieuwe medewerker
experience, inclusief de fysieke omgeving;
Voer voldoende dialoog en gebruik interactieve middelen als dialoog met de directie, tools om te stemmen, klankbordgroep en een
manager community.
Communiceer intern en extern vanuit zowel medewerkers als management. Bijvoorbeeld middels vlogs en nieuwsupdates per e-mail of intranet.
Vertaal de gewenste cultuur en rituelen door in de gehele medewerker experience, inclusief de kantooromgeving, thuiswerkplek,
arbeidsvoorwaarden, mobiliteit, et cetera.
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tesa ecoLogo®:
kwaliteit, innovatie
en duurzaamheid
De mensheid produceert afval alsof er geen morgen meer is. Plastic afval vervuilt de oceanen,
terwijl de afvalinzameling op het land nauwelijks bij te houden valt. Het is een absolute noodzaak
hierover na te denken en naar oplossingen te zoeken.
Sinds enige tijd heeft tesa® – als een van de eersten in de sector voor
kleeftechnologie – zijn focus verlegd naar milieuvriendelijke oplossingen. Met ons ecoLogo®-assortiment presenteren we producten die
voldoen aan drie belangrijke criteria: kwaliteit, innovatie en duurzaamheid.
‘Wij zien duurzaamheid als onze verantwoordelijkheid, als een levenshouding en als een kans.’ tesa streeft dan ook naar een volledig klimaatneutraal bedrijfsmodel tegen 2030.

Keuze voor duurzaamheid en bewezen kwaliteit

tesa biedt verschillende soorten kleefproducten met het ecoLogo®
aan. Dit geldt in het bijzonder voor de kerncategorieën van het bedrijf.
Je kunt bij tesa terecht voor milieuvriendelijke handdispensers voor
plakband, maar ook voor lijmsticks, verpakkingstapes, maskeertapes
en textieltapes. Concreet bewijst tesa niet enkel lippendienst aan de
bescherming van het milieu, maar leeft en implementeert tesa dit daadwerkelijk elke dag.
Kiezen voor tesa ecoLogo® betekent kiezen voor duurzaamheid en
de bewezen betrouwbare tesa® kwaliteit. De gebruiker beschermt het
milieu zonder concessies te doen aan de prestaties en gebruiksgemak
van zijn plakband of aanverwante stationery producten.
Neem nu de verpakkingstapes uit het ecoLogo®-assortiment: deze
combineren milieuvriendelijkheid met de typische tesa®-kwaliteit. Ze
zijn gemaakt van gerecyclede grondstoffen en bevatten een oplosmiddelvrije lijm op waterbasis.
tesa is de eerste fabrikant van zelfklevende tapes die het felbegeerde
DIN-CERTCO keurmerk heeft gekregen. DIN-CERTCO is een onaf

hankelijke certificeringsorganisatie die behoort tot de TüV Rheinland,
de Duitse technische controleraad.

Nieuwe lanceringen

De laatste lanceringen in deze categorie voor tesa zijn twee innovatieve
verpakkingstapes. De eerste is tesapack Paper Standard. Dit is een milieuvriendelijke zelfklevende oplossing voor het afdichten van lichte tot
middelzware kartonnen verpakkingen tot 10 kg. De verpakking is veilig
en duurzaam. Het plakband is gemaakt van FSC-gecertificeerd papier,
aan een zijde gecoat met een oplosmiddellijm van natuurlijk rubber.
Bij het weggooien van de doos is het niet nodig om de papieren tape
van de kartonnen doos te verwijderen. 56% van deze verpakkingstape
is gemaakt van biobased materialen, wat de CO2-voetafdruk van het
product aanzienlijk verkleint. Tesa beschermt onze bossen en levert de
resultaten die van tesa worden verwacht. tesapack Paper Standard
levert een sterk hechtende oplossing en ontziet tegelijkertijd het milieu.
De tweede oplossing is tesapack bio & strong, een innovatieve tape
met PLA-lijm (op basis van maïszetmeel). Het is de recyclingvriendelijke
lijmoplossing voor het sealen van zware kartonnen verpakkingen. Deze
tape is gemaakt van 98% biobased materialen zonder oplosmiddelen.
Deze hernieuwbare grondstoffen zijn sterk, duurzaam en betrouwbaar,
precies zoals je van tesa mag verwachten.
Maar er komt nog veel meer aan op
gebied van duurzaamheid bij tesa.
Blijf ons volgen op www.tesa.nl of
www.tesa.be. Klik op ‘duurzaamheid’
voor meer informatie over dit thema.
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WAT WORDT MEER WAARD;
GELD OP DE BANK OF EEN
PALLET PAPIER IN
HET MAGAZIJN?

Nog nooit heeft de papiermarkt zo’n turbulente tijd meegemaakt
als de afgelopen twee jaar. Van een forse overcapaciteit naar een
schreeuwend tekort binnen een jaar tijd. Met als gevolg sterk
stijgende prijzen. We hebben te maken met een mix van factoren die
elkaar versterken. Een inventarisatie van de papiermarkt.
Het is nauwelijks voor te stellen, maar in het
najaar van 2020 was er nog sprake van een
forse overcapaciteit op papiergebied. In de
eerste negen maanden van 2020 daalde de
vraag met een kwart. Dat leidde half 2020 tot
historisch lage prijzen.Voor de papierproducenten was dat reden om fabrieken te sluiten
en de capaciteit te verminderen. Stora Enso
bijvoorbeeld schroefde de afgelopen anderhalf
jaar de papierproductie met 35 procent terug.

Oorzaken

In de eerste helft van 2021 neemt de vraag
welis- waar weer toe vergeleken met 2020,
maar blijft al met al toch onder het niveau van
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2019. Over de eerste negen maanden van
2021 is de vraag volgens onderzoeksbureau
Eurograph ten opzichte van de eerste negen
maanden van 2020 met 2% toegenomen. Maar
dit is wel sterk van de kwaliteit afhankelijk. Zo is
de vraag naar krantenpapier licht gedaald, terwijl
ander soorten juist gestegen zijn.
Tegelijkertijd wordt de markt geconfronteerd met
(forse) afbouw van productiecapaciteiten voor
grafisch papier. Dit heeft tot gevolg dat het toch
dringen wordt bij leveranciers om leveringen
veilig te stellen. Deze situatie, gecombineerd
met een aantal andere, is in de loop van 2021
verder versterkt en dat heeft geleid tot chaos en
paniek.

Van alles naar niks

Ondertussen steeg de vraag naar verpakkingskarton, met name voor het verzenden van
pakketjes, enorm. Dat leidde tot het ombouwen
van fabrieken. Daarbij opgeteld kwam een
tekort aan oud papier en dus ook daar een
prijsstijging van wel 40 procent. Dat heeft er ook
mee te maken dat China, de grootste verwerker
van oud papier, per 1 januari is gestopt met
de import van oud papier. De prijzen van oud
papier zijn in een jaar tijd meer dan verdubbeld.
Ook houtvezels zijn moeilijk te krijgen omdat er
veel vraag is naar hout, bijvoorbeeld vanuit de
bouwsector en vanuit China. Voor de drukkerijen komt daar ook nog een schaarste aan
bepaalde inkten en aluminium bovenop, dat
dan weer gebruikt wordt voor offsetplaten in
het drukproces. Naast beschikbaarheid hebben
papierproducenten te maken met enorme
stijgingen van de prijzen van grondstoffen als
oud papier en pulp. Ook de snelle stijging van
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energieprijzen en transportkosten trekken
een spoor. Ook van pulp en celstoffen zijn de
prijzen het laatste jaar met tientallen procenten
gestegen. Datzelfde geldt voor transportkosten
en chemicaliën
En dan zijn we er nog niet. Zo zijn de energieprijzen meer dan verdubbeld in dezelfde
periode. Overzees transport van containers
werd 4 tot 5 keer zo duur. Tel alle ingrediënten
op en je hebt een beeld van de chaos die op dit
moment heerst.
Tot overmaat van ramp komen daar in het begin
van 2022 nog stakingen bij in Finse papierfabrieken.

Verpakkingspapier

De vraag naar alle soorten karton is sinds het
begin van de coronacrisis sterk stijgende. De
opbloei van de economie en toename van ook
de e-commerce retail zorgen voor een veel

sterkere vraag. De verpakkingsmarkt is een van
de sterke groeisegmenten. Ook in dit segment
zijn prijsverhogingen aan de orde van de dag.
Inmiddels hebben producenten (waaronder de
testliners) de prijzen verhoogd met stappen van
€ 50 per ton.
De grote vraag naar karton drukt zijn stempel
ook op de productiecapaciteit. De levertijden
zijn de laatste maanden flink opgelopen
waardoor beschikbaarheid ook hier een thema
is. Inmiddels hebben veel papierfabrieken
met de ombouw van machines een overstap
gemaakt naar de productie van karton. Ook
hebben veel fabrieken nog plannen om de
komende jaren capaciteit om te bouwen richting
de kartonindustrie.

Beschikbaarheid belangrijk

Op de papiermarkt is het momenteel dan ook
een doorlopende chaos, stellen ook de specialisten van PaperChainManagement. De enorme
onbalans tussen vraag en aanbod zorgt ervoor
dat er een ware run is op de productiecapaciteit
van papier. Beschikbaarheid is momenteel het
criterium waarom het draait. Als gevolg van
de afbouw van capaciteiten, waardoor vraag
en aanbod meer in balans (zijn) gekomen,
is het niet zozeer de oplopende prijs als wel
de beschikbaarheid waar het om draait. Het
algemene sentiment is: de prijs komen we wel
uit, als we het maar krijgen. Als gevolg van de

CANON EIND DECEMBER:
DE HUIDIGE PRIJZEN
WORDEN MET 25
CENT OF MEER PER PAK
VERHOOGD. GRAAG
VOOR EIND DECEMBER
BESTELLEN OM ERVOOR
TE ZORGEN DAT ER IN
MAART NOG GELEVERD
KAN WORDEN
druk op beschikbare capaciteit in combinatie
met de vraag wordt sterk gekeken naar partnerships en commitment. Bestaande afspraken
worden wel gerespecteerd, maar er wordt
ook al stevig heronderhandeld over condities.
Contingentering en langere levertijden zijn aan
de orde van de dag en in sommige gevallen
worden volumes teruggegeven. De historisch
lage prijzen gaan nu dus pijlsnel de andere kant
op. In hoeverre dit stand houdt is natuurlijk altijd
de vraag. Naar alle waarschijnlijkheid wordt in
de loop van het eerste kwartaal 2022 duidelijk
hoe de verhouding tussen vraag en aanbod zich
herstelt.
>>>
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Kantoormachines

De schaarste en de bijbehorende prijsverhogingen zien we niet alleen bij papier, maar zeker
ook bij machines. De vele aankopen van auto’s,
mobiele telefoons, laptops enzovoort hebben
samen met de pandemie wereldwijd geleid tot
een tekort aan processorchips en productiecapaciteit. Grote afnemers als Apple en Tesla
merken weinig van het tekort. Ze zijn een grote

Matty Hartogs (Business development
manager Double A Paper): in januari
alleen uitleveren op basis van forcast
Hoe omschrijf je in het kort de huidige situatie
op de papiermarkt?
De verkrijgbaarheid van pulp is verbeterd,
prijzen zijn nog licht stijgend/ stabiliseren.
De zorg zit bij transport en energie.
Hoe is het prijsverloop bij jullie geweest
in 2020 en 2021?
In 2020 dalend en in 2021 vanaf juli sterk
stijgend met 8-10%. Dit geconsolideerd in
Q3/ Q4 en Q1 2022. Voor Q2 2022 worden
verhogingen verwacht tussen 3-5%.
Wat is momenteel de levertijd?

Joey Maas (Account Manager IPS
Imaging Supplies Canon); Ongekend
turbulent
Hoe omschrijf je in het kort de huidige situatie
op de papiermarkt?
De papiermarkt is momenteel ongekend
turbulent. De extreem hoge vraag naar grondstoffen (pulp) door met name de verpakkingsindustrie, heeft zijn effect op de productie en
prijs van papier in Europa. Daarnaast heeft
ook de verstoring van de wereldwijde logistiek
invloed op de toestroom van papier van
buiten Europa. Beschikbaarheid is daarom
momenteel de grootste uitdaging. Canon heeft
altijd voor strategische samenwerkingen met
Europese papierfabrieken gekozen en dat
werkt in de huidige marktomstandigheden in
ons voordeel.
Hoe is het prijsverloop bij jullie geweest
in 2020 en 2021?
Vanwege de toenemende vraag naar pulp,
schaarste op de papiermarkt en de extreem
hoge energietoeslagen hebben ook wij diverse
prijsverhogingen moeten doorvoeren naar de
markt.
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klant en hebben vaak met een vooruitziende blik
meer besteld dan dat ze daadwerkelijk nodig
hadden.
Ook de printerbranche heeft door deze ontwikkelingen veelal te maken met lange levertijden,
prijsverhogingen door verhoogde containerprijzen en tekorten aan chips. Dit resulteert op
het moment in het niet meer beschikbaar zijn
van sommige modellen.

Zo levert Canon momenteel vanwege
knelpunten in de levering van chips verbruiksartikelen voor printers voor verschillende MFP's
zonder halfgeleidercomponenten.
Op het moment van schrijven is nog niet
duidelijk wanneer de rust wederkeert en de
balans tussen vraag en aanbod zich weer
herstelt.

Voor het eerst (!) kon Double A in januari alleen
uitleveren op basis van forecast. Voor februari
hopen we weer terug te gaan naar “back to
normal” met 10 dagen levertijd. We hebben
dus nagenoeg geen klant teleurgesteld.
Wat verwachten jullie voor 2022?
Dat de rust wederkeert op de huidige prijsniveaus. Afwachten wat energie en transport
gaan doen.
Hoe heeft het volume kantoorpapier
zich in die periode ontwikkeld?
Voor Double A branded was 2021 een
uitstekend jaar, Private label was moeizamer.
Veel fabrieken hadden leverproblemen en de
prijsverschillen tussen C en A grade waren
minimaal.

Zijn er verschuivingen in de distributie?
Nieuwe of andere afzetkanalen?
Een open deur lijkt me.- E-commerce is
significant belangrijker geworden.

Wat is momenteel de levertijd?
De levertijden lopen gestaag op, dit is inherent
aan de beperkte beschikbaarheid op de
Europese markt en de hoge vraag. Voor
magazijn leveringen kunnen we nog steeds
de 24 uurs levering hanteren. Levertijden voor
volle truckloads af-fabriek zijn opgelopen naar
minimaal 8 weken.
Wat verwachten jullie voor 2022?
In de eerste helft van 2022 zien wij nog
steeds geen stabilisatie van de markt en
zal de verhouding van vraag en aanbod op
de Europese papiermarkt nog steeds uit
verhouding zijn. In de tweede helft van 2022
verwachten wij dat er een verandering gaat
plaatsvinden. Echter is dit van een aantal
factoren afhankelijk waaronder hoe de
pandemie zich wereldwijd gaat ontwikkelen.
Hoe heeft het volume kantoorpapier zich
in die periode ontwikkeld?
Het volume kantoorpapier is sterk afgenomen
en dat heeft uiteraard voor het grootste deel
te maken met de diverse lock downs vanwege
de COVID-19 situatie waar we inzitten. Veel
bedrijven werken vanuit huis en hebben
een groot gedeelte van 2020 en 2021 geen

personele
bezetting meer gehad op het bedrijf. Andere
segmenten zoals de zorg en onderwijs zien we
een toename van de volumes wat uiteraard
een logische verklaring heeft. Daarnaast heeft
bij ons de (R)etail tak een enorme groei laten
zien simpelweg doordat de thuiswerkers
hun printpapier bij de supermarkt of ander
type Retailer of Etailer koopt i.p.v. uitprint op
kantoor.
Zijn er verschuivingen in de distributie?
Nieuwe of andere afzetkanalen?
Door de enorme groei in (R)etail en bij online
spelers zien wij onze distributie via distributeurs en klanten met een eigen distributienetwerk significant toenemen.

OFFICE HYBRID WORKING

ANDROID OP DE DESKTOP
HELPT BIJ HYBRIDE WERKEN
Met de introductie van het hybride werken hebben systeembeheerders
er een uitdaging bij gekregen. Bedrijfssoftware draaide op laptops
en desktops die in een veilige bedrijfsomgeving werden gebruikt.
Mobiel gebruik was inmiddels ook al ingeburgerd en via de mobiele
telefoon met een management profiel goed beveiligd. Sinds het
hybride werken zijn daar nieuwe uitdagingen bij gekomen, omdat
de locatie waar de laptop met bedrijfsinformatie wordt gebruikt
onbekend en onbeheerd is. Android op de desktop kan dan een
goedkope en veilige mobile only uitkomst bieden. Het bestaat al
langer, maar leed een zieltogend bestaan en is door de opkomst van
hybride werken terug in de belangstelling.
Bij het hybride werken werd de werkplek én
dus de laptop van kantoor naar thuis verplaatst.
Daar worden ze in een onbeveiligde omgeving
in een privé netwerk gebruikt. Ook is niet
langer zeker dat de laptop enkel zakelijk wordt
gebruikt. De risico’s op malware nemen toe.
Het gebruik van een mobiele telefoon met zijn
kleine scherm is onderweg een optie, maar
het kan nooit het grote scherm van een laptop
of desktop PC vervangen. Toch is de mobiele
telefoon of tablet van nu net zo krachtig als de
laptop van een paar jaar geleden. Het ligt dus
niet aan de rekenkracht maar aan de fysieke
beperkingen. De verwachting is dat een nieuwe
trend zichtbaar is, de telefoon of tablet als
serieuze vervanger voor de laptop.
Samsung DeX is een oplossing
Op de highend smartphones van Samsung

zit in veel gevallen de functie DeX (desktop
extensie). Als de smartphone of tablet via een
hdmi-kabel op een monitor wordt aangesloten
en verrijkt wordt met een los toetsenbord (
een investering van minder dan 100 euro)
kan de beheerde telefoon ingezet worden als
een veilige flexibele werkplek. Met de introductie van Office 365 en VDI (virtuele desktop)
zijn alle bedrijfsapplicaties in een flexibele
afgeschermde omgeving te gebruiken. Office
365 inclusief OneDrive is voor mobiele telefoons
beschikbaar en VDI is via verschillenden opties
(zoals Citrix en VMware) te gebruiken.
Android desktop ervaart als een PC
Na het starten van de optie DeX verschijnt er
op de monitor een volledige Android desktop
interface die gewoon via een muis (of het
scherm van de smartphome) bestuurd kan

worden. Alle applicaties van de smartphone
zijn nu te gebruiken en de voor DeX-geoptimaliseerde apps zelfs in combinatie met het
volledige scherm. Als display kan een losse
monitor of TV dienen (en bij grote tablets
eventueel ook het tabletscherm), maar er
is ook een speciale DeX-applicatie voor op
de eigen PC die via USB met de telefoon of
tablet communiceert. In dat geval kun je de
bestaande muis en toetsenbord gebruiken om
de beveiligde bedrijfsomgeving te benutten.
Alles draait in een veilige sandbox, gescheiden
van de rest van de PC.
Voor systeembeheerders een aandachtspunt
minder omdat de mobiele telefoon toch al
beheerd wordt, minder storingsgevoelige
hardware heeft (laptops ondervinden nogal
eens schade tijdens transport) en een verlaging
van de kosten omdat de telefoon toch al uitgeleverd is aan de medewerker en gewend is aan
transport. Daarnaast geeft het IT de optie om
naast de telefoon die twee hulpmiddelen (een
USB-C/HDMI-kabel en een mooi toetsenbord
voor 60 euro) te verstrekken en dan een laptop
uit te sparen. Dit toetsenbord is speciaal voor
DEX en werkt simultaan met 3 devices en heeft
per device drie programmeerbare hot keys voor
de belangrijkste apps. (35 euro).
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De bureaustoel om overal te kunnen werken
Dit is het tijdperk van hybride werken. Werknemers van nu werken vanuit huis of
vanuit een dynamische kantooromgeving en in veel gevallen vanuit beiden . Daarmee
navigeren ze door verschillende settings, afhankelijk van de taak, het team en het
tijdschema. Speciaal ontworpen voor deze nieuwe situatie, samen met drie toonaangevende designstudio’s, past de nieuwe HÅG Tion bij elke werkplek. Of het nu de
keukentafel, een speciale werkplek of een traditioneel kantoor is.

DsignMarking lanceert nieuwe standaard in
indoor navigatie
DsignMarking, Cityscape Media en ViewAR™ lanceren Wayfinder AR in Nederland,
een app voor indoor navigatie op basis van Augmented Reality.
Wayfinder AR is bedoeld voor twee doelgroepen, als ondersteuning bij het creëren
van de perfecte user experience. Denk aan winkelcentra, musea, bibliotheken,
ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Daarnaast kan Wayfinder worden ingezet als
tool voor efficiencyverbetering voor vastgoedeigenaren en beheerders: facilitaire en
technische servicemedewerkers vinden zonder begeleiding hun weg in de gebouwen.

Sharp met schermen voor de hybride kantooromgeving
Sharp introduceert drie nieuwe 4K interactieve displays: de PN-L2B serie. De
serie bouwt verder op de bekroonde BIG PAD-reeks van interactieve oplossingen met uitstekende 4K-helderheid en intuïtieve bediening die samenwerking
en productiviteit in (hybride) vergaderomgevingen bevorderen.
De PN-L2B-serie is verkrijgbaar in verschillende grote formaten van 65 inch
tot 75 en 86 inch. De nieuwe serie is met een optionele AV Soundbar, camera
op kamerschaal, microfoon en luidspreker ideaal voor hybride vergaderingen.
Daarnaast zijn de schermen voorzien van de Synappx™ Launcher, zodat ze
gecombineerd kunnen worden met Sharp’s Synappx-applicaties en -diensten.

Xerox met nieuwe productiviteitsoplossingen
Xerox kondigt de lancering aan van nieuwe producten en software om de productiviteit te verhogen
voor het toenemende aantal werknemers dat hybride werkt.
De multifunctionele printers (MFP's) van de Xerox® VersaLink® C7100- en Xerox® VersaLink B7100serie zijn de nieuwste werkplekassistenten, aangedreven door ConnectKey®-technologie.
Als aanvulling op Xerox' portfolio voor particulieren en kleine werkgroepen, zijn de MFP's van de Xerox
C315, Xerox B305- en Xerox B315-serie ideaal voor flexibele, drukke teams, thuiskantoren en krappe
ruimtes. Deze stille, compacte, mobiele en gebruiksvriendelijke systemen sluiten naadloos aan op het
Xerox Workflow Central®-platform.
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Nieuwe Viewvinci collectie Dataflex
Dataflex presenteert de Viewvinci collectie. Een serie producten geïnspireerd op Vetruvius en
andere werken van Da Vinci, die een slechte werkhouding echt ondersteunen. "De producten
dragen op natuurlijke wijze bij aan luie en futloze lichaamshoudingen tijdens het werk. Het maakt
een kostbare hand vrij, zodat je tegelijkertijd kunt werken en ontspannen. Een doorbraak in
de ontwikkeling van ergonomische accessoires." Dataflex zal verschillende modellen lanceren
waarvan ze verwachten dat ze een groot publiek zullen aanspreken. Modellen zoals "The
Thinker", "The Evil Mastermind" en voor de jongere TikTok generatie, hebben ze zelfs "The Kawai"
gemaakt.

RightSight 2 dicht kloof tussen vergaderruimte
en deelnemers op afstand
Artificial Intelligence (AI) als ondersteunde feature laat de grens tussen fysieke deelname
en deelname op afstand vervagen. Hybride vergaderingen worden zo voor iedereen
toegankelijk en overzichtelijk. Logitech heeft RightSight 2 uitgebracht: een door Artificial
Intelligence (AI) ondersteunde feature voor de Rally Bar en Rally Bar Mini. Deze update
voor Logitech RightSight zet een grote stap om meetings toegankelijker te maken en
om deelnemers, ongeacht hun locatie, op gelijkwaardig niveau mee te laten doen. De
update introduceert Speaker View: een feature waarbij er een volledig beeld van de
vergaderruimte is, met daarbij een picture-in-picture weergave waarbij de actieve spreker
ingezoomd in beeld is. Niemand hoeft hierdoor de verbale en non-verbale communicatie
te missen tijdens een videovergadering.

Bureaustoel, goede wifi, oppas; je
werkgever regelt het
Sodexo lanceert WorkX, een online platform waarmee werknemers snel en
makkelijk iets kunnen laten doen aan die te lage bureaustoel, instabiele wifi of
bedompte luchtkwaliteit. Maar ook 24/7 de WorkX-assistent inroepen om te
helpen bij het vinden van een loodgieter, klushulp, oppas, het reserveren van
tickets voor een event of hulp vragen van bijvoorbeeld een vitaliteitscoach. Ook
op het oog minder voor de hand liggende producten of diensten zijn te vinden
op WorkX. Want ook een goede onderhoudsbeurt van je mechanische ventilatie
of het aanschaffen en laten ophangen van CO2-melders dragen bij aan een
gezonde, veilige en fijne thuiswerkplek.

Huijser Meubel Agenturen exclusief agent
Cuero Design
Vanaf april 2022 heeft Huijser Meubel agenturen het designmeubel programma
van Cuero Design aan haar assortiment toegevoegd en is daarmee exclusief
agent geworden voor Nederland.De Butterfly Chair is een van de meest iconische
ontwerpen ter wereld, Cuero Design heeft meer dan 20 jaar besteed aan het
perfectioneren van de vlinderstoel.Een doorsnede van de collectie van Cuero zal
ook te bezichtigen zijn in de showroom in de van Nelle Fabriek te Rotterdam. Deze
showroom staat ter beschikking voor wederverkopers, architecten, interieur specialisten en klanten van de dealers.
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OPLOSSINGEN
VOOR
SUCCESVOL
SAMENWERKEN
IN DE NIEUWE
WERKOMGEVING

Het hybride werken begint
steeds meer vorm te krijgen.
We krijgen een steeds
beter beeld wat dit voor
gevolgen heeft voor onze
werkomgeving. Zo gaan
kantoren steeds meer
fungeren als een social hub,
waar mensen bijeenkomen
om te ontmoeten en samen
te werken. Legamaster
ondersteunt bedrijven en
instellingen om hun kantoren
en vergaderruimtes zo uit te
rusten dat ze geschikt zijn
voor de nieuwe manieren
van (samen)werken. De
behoeftes van werknemers
staan hierbij centraal.
Legamaster biedt hiervoor
een omvangrijk assortiment
van multifunctionele,
flexibele en visueel
aantrekkelijke oplossingen.
Het Legamaster-aanbod in
vogelvlucht.
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Effectieve werkplekken

Het kantoor dient een veilige omgeving te zijn,
waar effectief samenwerken vooropstaat. Eén
van de oplossingen van Legamaster is de
Space-Up collectie, bestaande uit verschillende
whiteboard oplossingen waarmee ook grote
whiteboard walls gecreëerd kunnen worden.
Medewerkers kunnen zo tegelijkertijd op één
whiteboard samenwerken. Omdat er sprake
is van een hybride werkomgeving, zal niet
iedereen altijd op kantoor aanwezig zijn. Om
goed op afstand samen te werken kunnen
touchscreens een uitkomst zijn, niet alleen
voor videoconferencing, maar ook voor een
digitale samenwerking tussen medewerkers.
Vooral het Supreme-scherm biedt in dit
kader volop mogelijkheden met de nieuwste
technologie. Ook het design van oplossingen,
zoals Space-Up en de schermen, speelt een
belangrijke rol in de trend van kantoorinrichting
als visitekaartje van de onderneming.

biedt Legamaster veel oplossingen in een
mobiele variant die gemakkelijk verrijdbaar of
te verplaatsen is. Daarnaast is Magic-Chart
een handige oplossing. De kant-en-klare,
statische schrijfvellen maken van elke omgeving
een interactieve werkruimte, en zijn overal te
gebruiken.

Personalisatie

Door de flexibiliteit van haar producten kan
Legamaster eenvoudig inspringen op specifieke behoeftes van teams die samenwerken,
maar ook de persoonlijke behoeftes voor
werkplekken. Je kunt wanden indelen met een
combinatie van whiteboards en akoestische
prikborden. Ook is het mogelijk de whiteboards
te bedrukken met je eigen logo, afbeeldingen of
templates. Met de Elements bureauschermen
kun je je eigen persoonlijke ruimte binnen het
kantoor creëren. Een plek waar je je goed kunt
concentreren en productief je werk kunt doen.

Multifunctionaliteit

Werkgever en werknemer vragen steeds
vaker naar oplossingen die meerdere functies
kunnen vervullen en inzetbaar zijn in verschillende settings en manieren van samenwerken.
Daarvoor heeft Legamaster touchscreens
ter beschikking, die fungeren als een digitaal
whiteboard, maar ook geschikt zijn voor videoconferencing of informatiedeling. Daarnaast is
er het Care & Share assortiment, dat behalve
ruimtes kan scheiden, ook gebruikt kan worden
voor visuele communicatie. Bovendien vormt de
Space Up-lijn een optie, waarbij je whiteboards
kunt combineren met akoestische prikborden.
En niet te vergeten de Elements-collectie,
die goed aansluit bij Space-Up. Met deze
multifunctionele bureauschermen creëer je
eenvoudig je eigen gepersonaliseerde werkplek,
afgestemd op jouw werkzaamheden.

Flexibiliteit

Kantoorruimtes worden steeds flexibeler in
gebruik, zoals een kantine die wordt ingezet
als vergaderruimte, of een open ruimte die ook
zeker geschikt kan zijn voor korte stand-up
meetings. Om verschillende activiteiten in
dit soort flexibele ruimtes te ondersteunen

Meer informatie over de oplossingen
van Legamaster?
Alle oplossingen van Legamaster zijn
terug te vinden op de website. Scan
onderstaande QR code of ga naar www.
legamaster.com/nl/back2office
Het Legamaster assortiment is nu ook
beschikbaar in pCon. Met behulp van
deze 3D interieursoftware voor professionals kan de inrichting van kantoorruimtes visueel worden gemaakt, nu met
aanvulling van Legamaster oplossingen.
Meer weten over pCon? Scan de QR
code of ga naar www. legamaster.com/
nl/back2office

IT / TELECOM

DETRON’S DIGITALE
WERKPLEK BIEDT
ALL-IN-ONE OPLOSSING
VOOR SAMENWERKEN
CCAAS NIEUWE
TREND IN TELECOM
MARKT VOOR
PRIVATE NETWERKEN
ONTWIKKELT ZICH SNEL;
WIE LEVERT WAT
WWW.TELECOMMAGAZINE.NL

IT/TELECOM NIEUWS

Fibercrew lanceert eerste
100% open en 10Gb/s
glasvezelnetwerk in
Nederland

Fiber Crew, de Nederlandse glasvezelprovider uit Rotterdam, heeft het
eerste dekkende 10Gb/s glasvezelnetwerk van Nederland gelanceerd
in Hilversum. Hiermee breidt zij haar Gigabit glasvezelnetwerk uit naar
250.000 adressen en maakt zij als eerste de stap naar 10Gb/s. Met
behulp van haar wholesale model en aangesloten providers, maakt
zij Gigabit beschikbaar in steeds meer plaatsen en voor steeds meer
gebruikers. Met Wholesale Access krijg je als provider wholesale toegang
tot het gehele Fiber Crew netwerk en lever je je eigen diensten aan meer
dan 250.000 adressen.

Rechtspraak gestopt
met faxen, stapt over op
versleutelde e-mail

Vanaf 1 februari zijn de rechtbanken in Nederland gestopt met faxen.
Vanaf die datum verloopt de communicatie via versleutelde e-mail. Tot nu
toe werd de fax nog heel veel gebruikt in het contact tussen gerechtelijke
instanties en de partijen in een proces. De juridische instanties ontvingen
per jaar nog altijd zo’n 360.000 faxen en verstuurden er zo’n 42.000.
Voor het “Veilig Mailen” maakt de Rechtspraak gebruik van het beveiligde
mailplatform Zivver.

Blackberry verkoopt zijn
patenten voor 533 miljoen euro
Smartphonepionier Blackberry heeft zijn oude patenten voor 533 miljoen
euro overgedaan aan Catapult IP. Dit bedrijf is speciaal voor deze deal
opgericht. Het bedrijfsmodel van dergelijke bedrijven bestaat er uit dat
ze oude octrooien op kopen en daarmee fabrikanten van apparatuur
of online-bedrijven dwingen licentieovereenkomsten te sluiten. De nu
verkochte octrooien hebben betrekking op technologieën voor mobiele
toestellen, chat-diensten en draadloze netwerken.

Overheid verspilde bijna
negen ton aan ontwikkeling
eigen Zoom-alternatief

De Nederlandse overheid liet aan het begin van de coronacrisis een eigen
systeem voor videoconferencing ontwikkelen. Dit omdat het gebruikte
Webex platform en alternatieven als Zoom en Teams niet veilig genoeg
werden bevonden. De opdracht werd verstrekt aan X-Systems zonder
aanbesteding, kostte 886.000 euro, en werd nooit in gebruik genomen, zo
meldt de Volkskrant recent.

Meer klanten en lichte
omzetstijging voor KPN in 2021

KPN heeft in de laatste drie kwartalen van 2021 meer klanten binnengehaald voor zijn mobiele diensten. Ook het aantal zakelijke klanten dat
gebruik maakt van telefonie en internet van KPN groeide. De afgelopen
periode werden 121.000 huishoudens op glasvezel aangesloten. In heel
2021 ging het om 433.000 woningen. De omzet in het MKB groeide
voor het tweede kwartaal op rij, dit geeft vertrouwen dat we de totale
omzet voor het Zakelijke Marktsegment tegen het einde van 2022 kunnen
stabiliseren. En Wholesale leverde eveneens een sterke bijdrage; dankzij
ons succesvolle open netwerkbeleid kunnen andere aanbieders door
het hele land op een efficiënte manier breedband diensten bieden aan
consumenten.
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CommScope start
samenwerking met Meta
Connectivity om uitrol Open
RAN te versnellen

CommScope gaat samenwerken met Meta Connectivity om deel te
nemen aan het Evenstar-programma en de adoptie van Open RAN te
versnellen door open referentiedesigns te ontwikkelen. Beide bedrijven
onderstrepen de toezegging om standaardontwerpen en interoperabiliteitstests binnen Open RAN-ecosysteem te bevorderen Aangezien
de vraag naar internetconnectiviteit in snel tempo toeneemt, moet de
infrastructuur die dit ondersteunt groeien en verbeteren. Evenstar is een
programma van Facebook Connectivity, dat zelf lid is van de Telcom
Infrastructure Project (TIP) Open RAN-groepen. Het doel is om algemene
RAN-referentiearchitecturen te bouwen voor 4G- en 5G-netwerken in het
OpenRAN-ecosysteem.

Van Delen Telecom uit
Barneveld in handen Detron

Detron heeft Van Delen Telecom uit Barneveld overgenomen. De
overname is een logisch gevolg van de ambitie om stevig te groeien op
het gebied van de mobiele digitale werkplek, zo stelt Detron. Van Delen,
opgericht door Corné van Delen en zijn vrouw Alida, is ruim 23 jaar actief
als leverancier van mobiele en vaste telecomdiensten en levert naast deze
oplossingen ook steeds vaker de digitale werkplek aan haar klanten.

Nieuwe investeringen bieden
track en trace leverancier
Blyott groeikansen

Blyott, een bedrijf dat gezondheidszorg- en andere organisaties op
afstand inzicht biedt in hun activa met een track and trace app, heeft bij
een financieringsronde $1,4 miljoen dollar opgehaald. Hiermee kan de
de Belgisch-Nederlandse scaleup zijn groei versnellen, zijn technologieplatform uitbreiden en meer mensen aanwerven voor sales- en marketingfuncties. Een van de investeerders en oprichters in Blyott is Jan Peter
Kalksma, eerder oprichter van Actis, Netfirst en OneXS.

Gebruik Chinese
bewakingscamera’s
onder vuur

Een aantal gemeenten en de politie gaat het gebruik van camera’s van de
Chinese merken Hikvision en Dahua heroverwegen. Enkele gemeenten
zijn al met deze merken gestopt. De camera’s hangen in naar schatting 50
gemeenten, er zijn zorgen over spionage en mensenrechtenschendingen
door deze fabrikanten. In Nederland hangen tienduizenden bewakingscamera’s van Hikvision en Dahua. Alleen al van Hikvision hangen in
Nederland minimaal 26 duizend camera’s en andere hardware, zoals
recorders. Van Dahua hangen er bijna 10 duizend camera’s door het land.

T-Mobile en BAM sluiten
overeenkomst aanleg
glasvezelnetwerk zakelijke
markt

T-Mobile en BAM Telecom hebben een driejarige overeenkomst gesloten
voor de aanleg en het beheer en onderhoud van het glasvezelnetwerk van
T-Mobile in Nederland. Het is een voortzetting van de langjarige samenwerking tussen T-Mobile en BAM Telecom. BAM Telecom is verantwoordelijk voor de engineering, werkvoorbereiding, uitvoering en oplevering
van de aanleg van glasvezelverbindingen voor de zakelijke klanten van
T-Mobile.

Espria vernieuwt digitale
werkomgeving om
zorgmedewerkers
optimaal te faciliteren

Zorgconcern Espria heeft met Microsoft-partner Rapid Circle een overeenkomst gesloten voor het leveren, beveiligen en beheren van een nieuwe
digitale werkomgeving voor alle (zorg)medewerkers. Om de laagdrempelige zorg te ondersteunen in hun werk wordt de Rapid Circle Cloud
Workplace ingezet, die vooral voor de zorg is ontwikkeld. Op deze manier
kan Espria beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen.
Rapid Circle gaat de nieuwe digitale werkomgeving samen met Espria
vernieuwen, beveiligen en beheren. Concreet maakt de Citrix-omgeving
plaats voor een Microsoft-omgeving. De Rapid Circle Cloud Workspace
biedt de medewerkers een up-to-date digitale werkomgeving, gebaseerd
op Espria medewerker-persona’s.
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Rotterdam Topsport
investeert in innovatieve
communicatiemiddelen

BIS|Econocom en Logitech tekenen 4-jarige samenwerkingscontract
Gisteren is op het kantoor van Rotterdam Topsport het partnership
tussen Rotterdam Topsport, Logitech en BIS|Econocom getekend. Peter
Blangé van Rotterdam Topsport is een 4-jarige samenwerking aangegaan
met Joost Jetten namens Logitech en met Jean Pierre Overbeek van
BIS|Econocom. Over enkele weken zijn het kantoor en de trainingsruimten
van Rotterdam Topsport voorzien van de modernste communicatiemiddelen.

Draka opent Experience
Center Connect

Op het terrein van haar grootste kabelfabriek, in Emmen, heeft Draka
een multifunctioneel centrum geopend: Experience Center Connect. In
het centrum kunnen relaties zich laten informeren en inspireren omtrent de
innovatieve wereld van (Draka) kabels. Ook hebben bezoekers toegang tot
de indrukwekkende fabriek van ’s werelds grootste kabelfabrikant.
Experience Center Connect is een ontmoetingsplek voor alle stakeholders
van Draka.

Centralpoint haalt contract
van 110 miljoen binnen voor
levering hardware aan umc’s

Centralpoint heeft een aanbesteding ter waarde van 110 miljoen euro
gewonnen om IT-apparatuur te leveren aan de zeven universitaire
medische centra (umc’s). Het contract is voor minstens vier jaar en
eventueel nog met twee jaar extra, meldt Computable. Centralpoint gaat
apparatuur voor de kantoorautomatisering en de medische werkplekken
en diensten als installaties, reparaties en innames leveren.
De aanbesteding werd in 2020 stopgezet omdat Radboudumc de
opdracht onder de loep wilde nemen. In 2021 kwam de aanbesteding
opnieuw op de markt en begin dit jaar werd de opdracht definitief gegund
aan Centralpoint.

Nederlanders bellen steeds
vaker buiten werktijd

Nederlanders bellen vaker buiten reguliere werktijden. Dit blijkt
uit onderzoek van Voys. De telecomprovider heeft onderzoek gedaan naar
het belgedrag van werkende Nederlanders. Naast dat de werkuren ruimer
worden, blijkt ook dat er in de zomer vaker buiten reguliere werktijden
wordt gebeld dan in de winter.
Carolien Hamming, directeur van CSR Centrum voor stress- en burn-out,
vindt het bellen buiten werktijd een zorgelijke ontwikkeling. Grenzen
aangeven is volgens Hamming van belang. “Structureel overwerken heeft
na verloop van tijd negatieve effecten op de gezondheid. Je lichaam heeft
tijd nodig om tot rust te komen van werkactiviteiten. De beste verdeling
is: acht uur werken, acht uur afschakelen van het werk en andere dingen
doen, acht uur slaap.”
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Zoom kan na aanpassingen
verder met contract
universiteiten en overheid

Na intensief overleg met SURF brengt Zoom wijzigingen aan in de privacy-afspraken voor alle Education- en Enterprise-gebruikers in Europa.
Naast deze aanpassingen en nieuwe contractuele afspraken adviseert
SURF instellingen zelf een aantal aanbevolen maatregelen door te voeren
en nieuwe afspraken met Zoom te maken. Zodra deze zijn uitgevoerd
zijn er geen hoge privacy-risico’s meer verbonden voor betrokkenen aan
het gebruik van Zoom videoconferencing services, dit geldt ook voor
hoog vertrouwelijke communicatie.  Zoom was eerder gevraagd deze
aanpassingen door te voeren in aanloop naar een nieuw contract met de
Nederlandse universiteiten en de overheid.

IT/TELECOM NIEUWS

KPN Health versterkt positie
met overname DVZAdienstverlening

KPN Health neemt de digitale gegevensuitwisselingsdienst “DVZA voor
VVT-instellingen” over van Open HealthHub. De dienst wordt gebruikt om
patiëntinformatie uit te wisselen door verpleeg- en verzorgingshuizen en
thuiszorginstellingen. De overname past in de ambitie van KPN Health om
de zorg toegankelijk te houden met toonaangevende digitale dienstverlening voor zorginstellingen. De DVZA (dienstverlener zorgaanbieder) wordt
onderdeel van de KPN Health Exchange die ook al DVZA-dienstverlening
voor ziekenhuizen biedt.

Bedrijventerrein De
Boekelermeer krijgt
glasvezelnetwerk van Wauwau
Glasvezelleverancier voor de zakelijke markt Wauwau gaat van start in De
Boekelermeer, het snelgroeiende bedrijventerrein in Alkmaar en Heiloo.
In totaal zijn er ruim 650 ondernemingen die er vanaf juli de beschikking
krijgen over razendsnel internet via het wauwau-netwerk. Wauwau is
met haar glasvezelnetwerken aanwezig op bedrijventerreinen door heel
Nederland. Zo zijn er aansluitingen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam,
Haarlem en Delft. Maar ook in Drachten, Heerhugowaard, Duiven en
Belfeld. Binnen vijf jaar moet het huidige aantal van 1.000 aangesloten
ondernemers vervijfvoudigd zijn.

Krachtenbundeling
platformen Ultimo en Evresys
voor verbeteren tracking

Huawei blijft koploper
wereldwijd voor
telecomapparatuur

De Chinese techgigant Huawei, die het nog steeds moeilijk heeft vanwege
de beperkingen die de Verenigde Staten opleggen, is er toch in geslaagd
om de wereldmarkt te leiden als het gaat om telecommunicatieapparatuur.
Marktonderzoeksbureau Dell’Oro Group publiceerde onlangs een rapport
over de wereldwijde telecominfrastructuurmarkt voor het vierde kwartaal
van 2020. Huawei bleef marktleider en de totale markt steeg 7 procent op
jaarbasis.

Enterprise Asset Management (EAM) platform provider Ultimo en Track &
Trace Platform Evresys gaan een partnership aan. Deze samenwerking
stelt organisaties in de industrie en zorg in staat om assets te lokaliseren
en de werkomgeving veiliger te maken. Beide bedrijven maken dit mogelijk
door de platformen met elkaar te integreren. Evresys biedt een modern
cloudplatform, dat gegevens verzamelt over de locatie en status van
personen en assets. Enterprise Asset Management-softwareleverancier
Ultimo helpt technische diensten de beschikbaarheid van assets te
maximaliseren en de arbeidsproductiviteit te verhogen.

Cisco stapt in private 5G
en toont verbeterde IoT
propositie

Cisco komt met een oplossing te komen voor private 5G as a Service.
Daarnaast biedt Cisco tal van verbeteringen aan haar IoT SaaS-platform.
De netwerkleverancier is prominent aanwezig op het event en is onder
meer verantwoordelijk voor het Wifi verkeer op de beurs. Met de ontwikkeling van een eigen 5G-product begeeft Cisco zich op een overvolle
markt. Mobiele netwerkoperatoren zoals AT&T en Verizon bieden private
5G-netwerken aan, net als cloud computing-bedrijven zoals Google en
Amazon, startups zoals Betacom en Celona, en leveranciers van mobiele
netwerkapparatuur zoals Ericsson en Nokia. Cicso levert private 5G as a
Service en werkt via white labelling samen met operators.
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EINSTEIN ICT &
TELECOM KIEST
VOOR YOUFONE
ZAKELIJK
Einstein ICT & Telecom is partner geworden van Youfone Zakelijk.
Directeur Peter Boogaard van Einstein ICT & Telecom is blij met de
toevoeging van Youfone aan zijn portfolio. “Hiermee kunnen we de
keuze voor de klant vergroten. Daarbij bieden we die met Youfone een
premium netwerk voor een faire prijs. Ik zeg ook wel; een eersteklas
ticket voor een tweedeklas prijs.” Youfone is sinds de zomer van 2020
actief in de zakelijke markt en streeft ernaar om eind dit jaar een landelijk dekkend netwerk van partners te hebben.
Behoefte aan nieuwe aanbieder

Boogaard merkte dat er behoefte in de markt is
aan een nieuwe aanbieder door het verdwijnen
van merken op het gebied van mobiele telefonie.
“Veel zakelijke klanten hoeven geen ingewikkelde zaken rond hun telefonie, maar willen
basisfuncties als bellen en gebeld worden, plus
veel data en dat voor een goede prijs. Dat biedt
Youfone. Wij willen klanten die keuze kunnen
bieden en gaan er dan ook vol voor. We hebben
uiteraard kritisch gekeken naar de back end en
Youfone biedt daar hele goede instrumenten
voor binnen hun platform, met een eenvoudig te
bedienen dashboard en heldere statistieken.”
Nog een belangrijk punt voor Einstein: “Je
ziet dat klanten steeds meer kiezen voor een
one-stop oplossing, waarbij ze alles op het
gebied van ICT en Telecom bij een beherende
specialist willen onderbrengen. Hiermee kunnen
we met bedrijven in gesprek en ze bijstaan in de
keuzes van andere producten en diensten die
we bieden.”

Uitbouwen met lokale specialisten

Wouter Borst van Youfone; “Door het verdwijnen
van verschillende mobiele providers zagen we
enkele jaren geleden ruimte op de zakelijke
markt. Samen met lokale telecom- en IT-specialisten zijn we gestart met het opbouwen van
deze markt. Wij bieden een premium dienst
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tegen een eerlijke prijs, zij zitten dichtbij hun
klanten en kunnen de juiste service verlenen.
We hebben vanaf dat moment vol gas gegeven.
Streven is om eind 2022 een landelijk dekkend
netwerk te hebben waarmee we samen zakelijk
Nederland van Youfone kunnen voorzien.”
Voor de verdere uitbouw van het partnerkanaal

zoekt Youfone nog “IT- en Telecom specialisten die net als ons slim en efficiënt willen
ondernemen en die geloven in een optimale
kwaliteit van dienstverlening. Wij geloven
daarbij in gelijkwaardig partnership. Zonder
zaken als omzetverplichting, daarbij blijft de
partner klanteigenaar. Zo kunnen we samen de
business versnellen en de zakelijke eindklanten
blij maken.”
Wouter Borst is erg blij met de komst van
Einstein. “Einstein voldoet perfect aan onze
criteria. Ze zijn een volwaardige IT-leverancier
in Noordwest Nederland. Zij geloven ook in
het eenvoudig en schaalbaar houden van de
processen en bieden service op maat. Kortom,
een hele mooie match.”

IT/TELECOM NIEUWS

TGG TRANSFORMEERT
NAAR BTG SERVICES
TGG Services opereert per januari 2022 onder een nieuwe naam: BTG Services. De
serviceorganisatie die intensief samenwerkt met de gelieerde brancheorganisatie BTG,
kan zich zo nog beter profileren als dé dienstverlener op het gebied van digitalisering en
connectiviteit voor middelgrote en grote organisaties in Nederland.

De naamswijziging reflecteert het snel groeiende
dienstenaanbod van BTG Services, vertelt Petra
Claessen, CEO van brancheorganisatie BTG en
serviceorganisatie BTG Services. “Waar TGG
van oudsher vooral actief was in de telecom,
bieden wij nu vanuit de expertise van onze
brancheorganisatie BTG een breed scala aan
onafhankelijke services en oplossingen aan rond
digitalisering. “
TGG is als volle dochter van BTG, van oudsher
een Inkooporganisatie. Die transformeert steeds
meer naar een serviceorganisatie. “We merken
dat onze achterban veel behoefte heeft aan
24/7-services en daar spelen we dan ook op
in”, zegt Petra Claessen.

deze beide groepen lost BTG, samen met haar
service organisatie BTG Services, marktimperfecties op voor de aangesloten leden (grote
bedrijven, overheden en organisaties uit diverse
sectoren). BTG brengt permanent vraag en
aanbod bij elkaar en speelt in op de actualiteit
op het vlak van ICT/Telecom.
Petra Claessen: “BTG Vereniging bestaat ruim
37 jaar en BTG Services 27 jaar. Beiden zijn
ontstaan op verzoek van de markt. Zo zetten
wij ons, ook binnen BTG Services, in voor
duurzame circulaire IT, maar kan men bij ons
ook terecht voor onafhankelijk advies en consultancy op het gebied van AI, 5G, Cyber Security,
IOT, Data Analytics en Smart Society.”

Petra Claessen: “De mindshift van inkoop naar
services, is een jaar geleden ingezet. Vanaf 1
januari 2022 is onze serviceorganisatie optimaal
ingericht voor het leveren van waardevolle
services rond digitale dienstverlening aan de
achterban, uiteraard speelt Telecom ook daarin
nog een grote rol. Dat doen we uiteraard
niet alleen, maar in nauwe samenwerking en
co creatie met onze Gebruikers en Solution
Partners vanuit de BTG Vereniging. BTG
Services speelt daarbij in op de actualiteit en
vraag ontwikkelingen binnen BTG. Daarmee
komt de lancering van de nieuwe naam op een
uitstekend moment.”

Daarnaast wordt de dienstverlening rondom
Telecom Expense Management (TEM) verder
uitgebreid. Zo kunnen klanten fors besparen
op hun telecom kosten. Ook de inkoop van
hardware en diensten via de BTG Services
webshop kan flinke voordelen opleveren.

Interactie leidt tot nieuwe services
BTG heeft enerzijds Gebruikers van ICT/
Telecom aan boord en aan de andere kant
Solution Partners. In een interactie tussen

Koploper blijven

BTG is al 37 jaar de belangenbehartiger van
een groeiend aantal – inmiddels 200 – grote
afnemers uit alle geledingen van maatschappij,
overheid en bedrijfsleven. Waar BTG naast
belangenbehartiging vooral bezig is met
kennisbundeling en een dialoog tussen leden
en overheden – denk aan het frequentiebeleid,
de veilingen van mobiel spectrum – maakt BTG
Services als 100 procent dochter van BTG de
vertaalslag naar praktische oplossingen.
“We denken in ecosystemen en werken in

co-creatie”, vertelt Claessen. “Dat doen we al
37 jaar op het gebied van ICT/Telecom. BTG als
vertegenwoordiger van een breed veld van grote
organisaties uit allerlei sectoren, van overheden
en academische ziekenhuizen tot kennisinstituten en bedrijven uit diverse sectoren. BTG
Services als uitvoerende organisatie die samen
met aanbieders de behoeften van afnemers
vertaalt naar oplossingen.”

Nieuwe diensten vanuit expertise

Dat komt ook steeds naar voren in vragen
en behoeften van de BTG-leden, die voorop
willen blijven lopen in de digitale transformatie.
Claessen: “Op gebieden zoals Smart Society
hebben wij binnen BTG Services al diverse
business proposities ontwikkeld, waaronder
Consultancy-diensten. Dat willen we de
komende tijd veel breder doortrekken, op basis
van een dwarsdoorsnede “Stack” die we vorig
jaar gemaakt hebben van de technologie- en
ICT-markt. Daar willen we graag ICT-partners
bij betrekken, om samen de vraagstukken
van onze achterban op te pakken via BTG
Services.”
Het portfolio van BTG Services zal de komende
tijd fors worden uitgebreid, zo stelt Claessen
tot slot. “We zijn met een groot aantal Solution
Partners in gesprek, om ook hun diensten en
producten onder te brengen op het Serviceplatform van BTG. Een verdere verbreding van
het aanbod zal onze klanten nog beter in staat
stellen om hun digitale transitie optimaal te
realiseren.”
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”ONZE
COREBUSINESS:
ZORGEN DAT
MENSEN OPTIMAAL
KUNNEN
SAMENWERKEN EN
COMMUNICEREN”

DETRON’S DIGITALE
WERKPLEK BIEDT
ALL-IN-ONE OPLOSSING
VOOR SAMENWERKEN
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Emile Jongboer, CCO Detron

IT/TELECOM HYBRID WORKING

De afgelopen twee jaar is er veel veranderd bij Detron. Voor én tijdens
de coronaperiode is goed gekeken naar de ontwikkelingen in de
markt en ingespeeld op de behoeften van de klanten. Zo heeft Detron
een digitale werkplek dienst ontwikkeld die uniek is in de markt. We
spreken CCO Emile Jongboer hierover.
Er is inderdaad veel veranderd de afgelopen
tijd bij Detron, beaamt Emile. Deels door
corona, waardoor thuiswerken en later hybride
werken in een stroomversnelling is geraakt. En
ook door een herschikking van het portfolio,
waarbij de focus volledig is gericht op het
inrichten en servicen van de digitale werkplek.
Hierin komen een aantal van de oplossingen
die Detron levert mooi samen. De samen met
leveranciers ontwikkelde oplossing, de Detron
Digital Workspace, maakt veilig hybride werken
mogelijk voor elke organisatie. Met de pay-off
‘ICT voor Samenwerkers’ wordt dit nu stevig in
de markt gezet.

Digital Workspace ontwikkeld

Emile: “Detron is opgericht en vervolgens
gegroeid door verschillende overnames.
Hierdoor hebben we verschillende disciplines in
huis. De afgelopen jaren hebben we gekeken
waar we goed in zijn en focus aangebracht op
de Detron Digital Workspace. Daar waren we
vóór corona al mee begonnen. Toen zagen we
dat we onze corebusiness op één manier het
best konden omschrijven: zorgen dat
mensen optimaal kunnen samenwerken en
communiceren.
Toen de pandemie uitbrak en iedereen thuis
moest werken, zijn wij alles gaan inrichten zodat
onze klanten konden thuiswerken en over alle
digitale voorzieningen konden beschikken die
ook altijd op kantoor beschikbaar waren. Wat je
ziet is dat iedereen veilig moest kunnen samenwerken, niet alleen met collega’s, maar ook met
externen, zoals klanten en leveranciers . Maar
hoe werk je bijvoorbeeld samen in dezelfde
documenten en waar sla je dan alles op?
Hoe beheer je dit alles en wat doe je met alle
documentatie nadat een project is afgerond?
Allemaal vragen die wij veelvoudig kregen van
klanten. Mede op basis daarvan hebben wij
onze eigen digitale werkplek ontwikkeld.”

Alles-in-een

Een digitale werkplek dus, waarin een aantal
diensten van Detron binnen één platform
moesten worden ondergebracht. Emile: “Dat
betekende vanuit onze achtergrond vooral het
samenbrengen van de kennis op het gebied van
IT en Telecom/UC. We hebben vervolgens alles
in één omgeving gebouwd, waarbij je als

gebruiker alles op één centrale plek beschikbaar
hebt. Je kunt gebruikmaken van de callcenter
functionaliteiten, maar ook binnen je SharePoint
omgeving samenwerken.”
De data worden daarbij veilig en eenvoudig
gedeeld, waarbij samen met Workspace365
alles in een dienst is ondergebracht; De Detron
Digital Workspace. Via de centrale portal kom
je in je digitale werkplek, waarin je alle voor jou
relevante data en applicaties vindt. Denk aan
verschillende digitale applicaties zoals: SaaSen webapplicaties, applicaties vanuit een Citrix
werkplek of vanuit een Microsoft RDS werkplek
plus lokale applicaties. De digitale werkplek is
opgebouwd rondom het Microsoft 365 portfolio
en wordt aangevuld met de benodigde functionaliteiten rondom printing, device management,
online portal, dataopslag, back-up-faciliteiten en
Teams-calling. De werkplek is browser based en
dus op elk device in te zetten.
Daarbij kan elke gebruiker in zijn eigen portal
een groot aantal zaken regelen; van het
aanvragen van applicaties en het vragen van
toegang tot data tot minder voor de hand
liggende handelingen als het laten repareren van
je smartphone. Emile: “Je zag tijdens corona
communicatie veranderen. Toen iedereen
thuis aan het werk was en je gebeld werd op
je mobiele telefoon, zag de receptie wel een
beschikbaarheid staan in de traditionele PABX
maar je was op dat moment in gesprek via MS
Teams. Mensen werkten in twee verschillende
communicatieplatformen die onderling geen
status van beschikbaarheid uitwisselden. We
hebben
het zelf een provideronafhankelijk cloudvoiceplatform ontwikkeld, wat gebruikt maakt van
onder andere Microsoft Teams Calling. Deze
oplossing hebben we Detron Connect 365
genoemd en hiervoor is intensief samengewerkt
met leveranciers, zoals Microsoft en Mitel. Wij
hebben daardoor ook een bijzondere relatie met
hen ontwikkeld.”

Onderscheidend vermogen

Detron richt zich op de midden- en grootzakelijke markt en heeft traditioneel veel klanten
bij de overheid en in de zorg. Vandaar dat op
het platform niet alleen Microsoft Teams Phone
System maar ook Mitel als cloud oplossing
wordt aangeboden. Waarbij de klant altijd

kan kiezen voor private, public cloud of voor
on-premise oplossing. Detron stelt met Detron
Connect 365 haar klanten in staat om in hun
eigen tempo
de overstap te maken van een traditionele
telefonie- omgeving naar een cloudvoice
oplossing. “Een ziekenhuis kan bijvoorbeeld met
een eigen systeem voor zorg-alarmering
werken, welke nauwelijks of niet gekoppeld
kunnen worden met standaard cloudvoice
diensten. Aan de andere kant zou de staf en
onder steunende teams graag wel een
oplossing zien waarmee veilig samengewerkt
en gecommuniceerd kan worden. Die flexibiliteit
kunnen wij bieden middels Detron Connect 365
vanaf het datacenter van de klant.”
Nog een groot voordeel, stelt Emile: “Wij
onderscheiden ons van andere partijen in de
markt doordat we beide disciplines, kennis en
ervaring in huis hebben. En ook schaalgrootte is
belangrijk wanneer je serieus wilt samenwerken
met grote technologie-partners als Mitel en
Microsoft.”

Klantbenadering vanuit werkvormen

Minstens zo belangrijk is de benadering van
de markt, waarbij Detron de wensen en de
eisen van klanten identificeert. Hiervoor is
een eigen methodiek ontwikkeld, die niet
uitgaat van persona, maar van werkstijlen.
“Zo kan bij bijvoorbeeld een montagebedrijf
de werkstijl tussen de monteurs en de directie
weinig verschillen. Ze zijn allebei veel op pad,
genereren weinig data, maar willen wel snel en
makkelijk toegang tot die data. Zo breng je een
organisatie snel terug tot enkele werkstijlen, wat
het behapbaar maakt om te standaardiseren en
automatiseren. Daarmee kun je een organisatie
sneller helpen én laat je iedereen in zijn waarde.”
Nog iets bijzonders: Workplacebuddy. Want
ondanks dezelfde werkstijlen kunnen de digitale
vaardigheden van medewerkers verschillen en is
het enorm belangrijk dat de medewerkers deze
eventuele nieuwe manier van werken omarmen.
Workplacebuddy is dan ook de naam van de
geautomatiseerde, interactieve chatbot met
e-learning, welke geïntegreerd is met Microsoft
Teams. Die gebruikers verder helpt.
En ondanks alle innovatie blijft ook mobiele
telefonie een plekje innemen bij Detron. Niet
voor niks won Detron recent de Best Performing
Solution Partner Award van T-Mobile vanwege
de succesvolle resultaten en de langdurige
relatie . Een mooie erkenning!
Het laat zien hoe Detron evolueert en is uitgegroeid van een telecom-aanbieder naar een
full-service provider van de digitale werkplek.
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Directie Sound of Data, Thomas Hazelaar (links) en Jos van Loo

CCAAS NIEUWE
TREND IN TELECOM
Bedrijven hebben tegenwoordig via verschillende kanalen,
voortdurend en in hoog tempo contact met klanten. Klantcontact is
als pingpongen en vraagt daarom steeds meer van de inrichting van
het contact center, meent Jos van Loo van Sound of Data. Het bedrijf
werkt op het snijvlak van telecom en klantenservice.
Bellen. Appen. Mailen. Chatten. Het zijn allemaal
manieren waarop een klant het contact kan
zoeken met een bedrijf. Aan de medewerker

‘DE KLANT
IS OVERAL’

aan de andere kant de taak om hier direct op te
acteren en pijlsnel problemen op te lossen. Op
het bewuste kanaal en het liefst zónder ellenlang
verschillende systemen door te hoeven scrollen
voor hij weet wie hij voor zich heeft. Klantcontact ziet er anders uit dan 30 jaar geleden en
efficiëntie is key.
Het is een decor waartegen de behoefte aan
een gestroomlijnd contact center groter wordt.
Urgent zelfs, meent CEO Jos van Loo van
Sound of Data, dat klantcontactoplossingen
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levert. Zijn bedrijf heeft een bijzondere achtergrond in de contact center wereld, omdat het
vanuit de telecom komt. “Elke organisatie moet
in contact blijven met de klant en met de nodige
vaart met hem blijven pingpongen. Efficiënt
werken is noodzakelijk om te kunnen overleven”,
aldus Jos.

CPaaS en CCaaS

Bedrijven kiezen vandaag de dag niet meer
voor een traditioneel callcenterplatform, maar
voor een contact center in de cloud. Met deze
ontwikkeling deden termen als CPaaS en
CCaaS hun intrede. Ze zijn voor verschillende
interpretaties vatbaar. Jos, die met Sound of
Data ook dit type oplossingen levert, verstaat
er het volgende onder: “Met CPaaS, oftewel:
Communication Platform as a Service, worden

IT/TELECOM CONTACT CENTERS

‘ER ONTSTAAT ÉÉN
PLATFORM VOOR
KLANTCONTACT,
IN PLAATS VAN
LOSSE TOOLS VOOR
VERSCHILLENDE
KANALEN’

verschillende communicatiestromen geïntegreerd met eigen bedrijfssoftware. Dit zijn vooral
softwarecomponenten die dergelijke integratie
eenvoudiger maken voor ontwikkelaars. Met de
toevoeging van een goede gebruikersinterface,
rapportage en functionaliteit – het automatiseren
van de beantwoording van standaardvragen
bijvoorbeeld – wordt het CCaas: het Contact
Center as a Service. Wij richten dit in met de
specifieke wensen van de klant, en zorgen voor
voortdurende optimalisatie. Er ontstaat één
platform voor klantcontact, in plaats van losse
tools voor verschillende kanalen”, legt Jos uit.

Telecomspeler

Sound of Data levert dit type oplossingen
aan verschillende bedrijven en organisaties
zoals goede doelen. Het bedrijf heeft een
historie in de telecom als verwerker van grote
telefoniestromen, die de laatste jaren steeds
meer naar de wereld van de klantenservice is
toegegroeid. “De druk op de telecombranche
zorgde ervoor dat veel spelers waarde zijn gaan
toevoegen aan telecom en andere werelden
hebben opgezocht. Ook Sound of Data heeft
zichzelf diverse malen opnieuw uitgevonden om
aan de klantbehoefte te blijven voldoen.”

CRM koppelen

Het Rotterdamse bedrijf vervult die behoeften
bijvoorbeeld ook door CCaaS-oplossingen te
integreren met andere software en systemen

van de klant. Het customer relationship
management (CRM)-systeem is daarvan een
voorbeeld. Een koppeling van de twee kan veel
waarde opleveren volgens Jos. “CRM betrek
je als er contextuele informatie van de klant is
vereist die doorgaans niet aanwezig is in het
contact center-platform. Het zorgt er niet alleen
voor dat gesprekken efficiënter worden omdat
de agent niet op zoek hoeft naar gegevens,
maar is ook relevant voor de klant. Als je geen
gebruik maakt van CRM is elk contact nieuw.”
Grotere bedrijven die hun CRM op orde hebben
maken vaak ook de integratieslag met hun
contact center. Startups pakken dit al vrij snel
op volgens Jos. Het is vooral de categorie
bedrijven daartussen die nu de slag maken om
verschillende kanalen bijeen te brengen. Hun
volgende stap kan een integratie met CRM zijn.

Opschalen

Met de bundeling van communicatiekanalen
en integratie van systemen worden ontwikkelingen op de bedrijfsvloer gevolgd. Opschaling
hiervan kan volgens Jos inspelen op een andere
trend die hij signaleert. “In veel bedrijven is de
klantenservice geen afgebakende afdeling meer.
Veel vaker is het bedrijf één omgeving waarnaar
wordt gecommuniceerd. Tegelijkertijd is de klant
overal. Dat maakt elke medewerker een ambassadeur en een spreekbuis. Daarom zou iedere
medewerker in het contact met de klant direct
inzichtelijk moeten hebben wie de klant is, diens
bestelhistorie en met wie in het bedrijf hij of zij
bijvoorbeeld eerder heeft gesproken.”

Jos van Loo,
CEO van Sound of Data

Over Sound of Data

Jos van Loo is sinds twee jaar CEO van
Sound of Data. Het bedrijf bestaat meer
dan 30 jaar en focuste zich langere tijd
vooral op telecom en de verwerking van
hoge volumes aan telefoniestromen.
Inmiddels levert het sinds enkele jaren
klantcontactoplossingen op basis van
telefonie en internet aan het bedrijfsleven, mediabedrijven en goede doelen.
Recent was het bedrijf bijvoorbeeld
verantwoordelijk voor de routering en
technische verwerking van het telefonische klantcontact voor de Giro555-donatieactie voor Oekraïne. Of, zoals Jos
het verwoordt: “Wij zorgen dat de bits en
bytes de goede kant op gaan en geven
bedrijf en organisatie een stem, en de
consument een luisterend oor.”

Schat aan data

Zo ver is het in de alledaagse praktijk nog
niet. Al zijn er meer technologieën die mogelijk
kunnen zorgen voor een verdere efficiëntieslag
in klantcontact. Artificial intelligence, bijvoorbeeld. Door instrumenten als CRM wordt er al
veel van het gedrag en de contactmomenten
vastgelegd; een schat aan data. “Op basis
daarvan kunnen patronen worden ontdekt
waarop beslissingen zijn te nemen zoals een
aanpassing in de customer journey. Ook
videobellen, wat steeds meer gemeengoed
is geworden, kan van nut zijn in klantcontact.
Het stelt de klant in staat de toestand van een
product te laten zien, om schade te controleren
of ter identificatie. Er is van alles mogelijk.”
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Miro Grulovic,
Director Sales Benelux
bij Talkdesk

THERE IS A
BETTER WAY
IN CCAAS;
TALKDESK

Wat ooit begon als een idee tijdens een Hackaton, is in elf jaar tijd
uitgegroeid tot een wereldwijd actieve en toonaangevende contact
center leverancier voor ‘customer-obsessed’ bedrijven, zoals ze het
zelf noemen. DIe focus heeft Talkdesk zelf ook in haar DNA. “Met de
extra Mile en de extra Smile” voor onze klanten en daarmee met onze
cloud native technologie, maken we het verschil, vertelt Miro Grulovic
Director Sales Benelux bij Talkdesk.
Miro is al zo’n 20 jaar werkzaam in de
CC-business, waarvan de laatste dertien jaar bij
KPN/NewtelEssence. Sinds oktober vorig jaar is
hij actief binnen Talkdesk. “Tot circa 2011
had je voornamelijk on premise oplossingen.
Talkdesk is in 2011 cloud native en kwam
met een flexibele cloudoplossing voor contact
centers. In korte tijd is Talkdesk uitgegroeid tot
een van de leiders in het Magic Quadrant van
Gartner en haalde het vorig jaar de 17e plek in
de Forbes Cloud 100.”

Innovatief

“Wij geloven in customer obsessed experience”,
vervolgt Miro. “Dat begint bij technologie,
gevolgd door mensen en dat eindigt met een
geweldige customer experience.” Wat Talkdesk
onderscheid, is onder meer de snelheid van
innoveren en go to market, vertelt Miro. “Circa
50 procent van de 2.200 medewerkers werkt in
R&D, voornamelijk vanuit Portugal. Daarnaast
zijn we wereldwijd actief en kunnen we snel
anticiperen op diverse levels, sectoren en
kanalen. Daarbij zijn we zélf ook ‘customer
obsessed’, we geven support op alle levels
en kunnen tot 100 % uptime SLA aanbieden.
We meten de klanttevredenheid voortdurend
en die is erg hoog; 97% CSaT. Daarbij hebben
onze sales mensen een achtergrond in CC/
UC en Cloud propositie en zijn ook Customer
Obsessed. “

Samenwerken

In 2021 maakte Talkdesk ook zijn entree op de

40

OFM

- VOORJAAR 2022

Benelux-markt met een directe en indirecte
benadering. Het is één van de focusmarkten
waar ook de komende jaren fors in wordt
geïnvesteerd. Inmiddels zijn al een aantal
partners aangesloten, vertelt Miro. “We zien dat
steeds meer resellers willen differentiëren. De
meesten zitten met hun klanten nog bij traditionele vendoren die achterlopen in de cloud
ontwikkeling. Maar hun klanten vragen wél naar
CCaaS oplossingen. Die kunnen wij leveren,
out-of-the-box en snel te implementeren.
Waarbij wij ze met technische- en sales support
plus sales engineering kunnen ondersteunen.”
Daarnaast wordt intensief samengewerkt
met tech disruptors, denk aan Zoom, AWS,
Microsoft,
Google, Salesforce. We willen partneren en op
productniveau integreren met de nieuwe wereld.
Millennials denken en communiceren heel
anders en daar haken we op in.”

meer op afstand en zijn meer gewend om
virtueel te communiceren. Het snel kunnen
oplossen van eerstelijns problemen en een
goede overall verbinding met je merk is dan
cruciaal voor het bouwen van klantervaring en
-loyaliteit. Het contact center vertegenwoordigt
zo steeds meer de strategische waarde en
missie van een bedrijf.”

De Talkdesk CX Cloud suite is een geïntegreerd en intuïtief platform dat organisaties in staatstelt om hun contact center
activiteiten eenvoudig aan te passen en
op- of af te schalen. Talkdesk heeft extra
functies vanuit de suite zoals virtuele
agents, Artificial Intelligence, speechenabled interactive voice response (IVR),
CRM, bots, quality monitoring, workforcemanagement en kennismanagement.
De suite is in te zetten in tal van sectoren.
Voor een aantal daarvan, zoals industrie,
finance en healthcare, zijn specifieke
functionaliteiten ontwikkeld.

Toekomst

Miro verwacht de komende jaren een integratie
tussen Telecom, CCaaS en CRM. Zo ontstaat
een ecosysteem waarmee bedrijven maximale
customer experience kunnen leveren aan hun
klanten. “Enerzijds door personeelstekorten en
anderzijds door een andere berekening van de
ROI is het contact center vaak een kostenpost.
Dat moet natuurlijk een revenu/profit center
worden. Dan komen AI, Virtual agents en andere
technische snufjes om de hoek kijken. “
De rol van het contact center wordt steeds
belangrijker stelt Miro tot slot; “Klanten staan

Wil je ook “the better way” ervaren, neem
contact op met Miro Grulovic
miroslav.grulovic@talkdesk.com,
+31619011294 of via zijn Linkedin profiel

IT/TELECOM MOBILITY

KPN ALS BESTE UIT DE
BUS IN MOBIELE
NETWERKTEST VAN UMLAUT
Telecom operator KPN wint voor de eerste keer de umlaut connect Mobile Benchmark en
behaalt daarmee de hoogste score die tot nu toe in Nederland is behaald. T-Mobile, dat
eerder vijf keer op rij had gewonnen, wordt tweede dit jaar op een nipte achterstand in een
nek-aan-nek race. Net als in de vorige benchmark komt Vodafone op de derde plaats met
het cijfer “zeer goed”

IN ROTTERDAM STAAT
T-MOBILE OP DE EERSTE
PLAATS, KPN OP DE
TWEEDE EN VODAFONE
OP DE DERDE.
IN AMSTERDAM,
EINDHOVEN, DEN HAAG
EN UTRECHT GAAT KPN
AAN DE LEIDING, OP DE
VOET GEVOLGD DOOR
T-MOBILE EN VODAFONE.
In de umlaut connect Mobile Benchmark
worden de prestaties van mobiele spraak- en
datadiensten in Nederland geanalyseerd. De
benchmark wordt sinds 2015 jaarlijks uitgevoerd
samen met connect magazine. De benchmark
meet de maximale data- en spraakprestaties
van elk netwerk. Daarnaast bepaalt een
geavanceerde crowdsourcing-methodologie de
kwaliteit en prestaties van de mobiele verbindingen die gebruikers daadwerkelijk ervaren.
KPN werd voor het eerst uitgeroepen tot
“Best-in-Test” met 976 van de 1.000 mogelijke
punten en het algemene cijfer “uitstekend”.
KPN scoorde het hoogst in de categorie Data
en voert ook de categorie Voice aan, samen
met T-Mobile. T-Mobile: De operator, die in de
laatste vijf benchmarks op de eerste plaats
stond, scoorde 972 punten en behaalde het
algehele cijfer “uitstekend”. Het bedrijf scoorde
het hoogst in de crowdsourcing-analyse,
samen met Vodafone. Het biedt ook het
grootste aandeel van 5G-dekking in steden en

op verbindingswegen. Vodafone: De operator
kwam op de derde plaats met 938 punten en
het algemene cijfer “zeer goed.” Hakan Ekmen,
CEO Telecommunicatie, umlaut: “Felicitaties aan
KPN voor het winnen van de umlaut connect
Mobile Benchmark in Nederland voor de eerste
keer. We willen ook T-Mobile’s co-beste spraak
en crowd prestaties erkennen, en Vodafone’s
kracht in de crowdsourcing categorie, waar het
op gelijke hoogte staat met T-Mobile.” Hannes
Ruegheimer, redacteur bij connect magazine,
voegt hieraan toe: “Nederlandse mobiele
operators concurreren op een technologisch
niveau dat al erg hoog is. Dit jaar slaagde
KPN erin om de winnaar van het eerste uur,
T-Mobile, met een nipte voorsprong van vier
punten voorbij te streven. En door de sterke
prestaties van Vodafone zou het bedrijf in veel
andere markten als winnaar uit de bus komen.”
We hebben ook geanalyseerd hoe mobiele
netwerken presteren in vijf van de grootste
steden van Nederland.

31 maart afscheid van 3G
Het 3G-netwerk van KPN gaat na 31
maart 2022 uit de lucht. Steeds minder
mensen maken gebruik van 3G en
internetten al via 4G en 5G. Bovendien
gaat KPN de frequenties die nu voor
3G gebruikt worden, inzetten voor het
KPN 4G- en 5G-netwerk. Zo wordt het
4G- en 5G-netwerk nóg sneller, veiliger
en stabieler.
Het apparaat (device) is vooral bepalend.
Gebruikers die een apparaat zonder
4G-ondersteuning (VoLTE) hebben, vallen
dan terug op 2G; dit netwerk blijft (nog)
wel in de lucht. Dan kan mobiele data
alleen nog verstuurd worden via lage
snelheid of via wifi.
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MOBIELTJES
SYMBOOL
VOOR GROENE
BEDRIJFSVOERING
DEFENSIE
De digitale werkplek bij Defensie groener maken? Dat moet kunnen,
dachten JIVC’ers contractmanager Crispijn Beijer en duurzaamheidsambassadeur Elske Tjepkema (IT). Voor een paar euro extra op de
aanschafprijs van een defensie-smartphone haalt het bedrijf Closing
the Loop een afgedankt toestel uit Afrika om die duurzaam te verwerken. Zo wordt een nieuw toestel ‘afval-neutraal’.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO), het is intussen gemeengoed bij de
Defensie Materieel Organisatie (DMO). Denk
bijvoorbeeld aan de inkoop van kleding, waarbij
al is nagedacht wat Defensie er na gebruik
mee kan doen. Waarom kan dat niet ook met
telefoons en tablets, dacht Elske Tjepkema?
Immers, die telefoon in uw broek- of jaszak

bestaat uit zo’n veertig verschillende en
soms schaarse grondstoffen. Het resultaat is
niet alleen een mooie bijdrage aan mondiale
recycling. “Het zorgt er vooral voor dat de
toestellen die iedere medewerker krijgt – die
mobieltjes – een symbool worden van waarvoor
Defensie staat: een groene bedrijfsvoering.
Het gaat om het betrekken van medewerkers

in onze circulaire ambities en om een bijdrage
leveren aan een mooiere wereld”, zegt Elske.

Opbrengst

Het bleef dus niet lang bij alleen een idee van
deze ambassadeurs voor duurzaamheid bij IT,
want bij JIVC was van alle kanten enthousiasme
voor het plan. De initiatiefnemers kregen hoofd
Assortimentsmanagement Marco Nieuwenhuizen mee, die zorgde voor de financiering.
“Om het project te bekostigen is een eenmalige
investering nodig. Dat probleem hebben we
kunnen oplossen door de opbrengst van de
eerste 1.000 afgestoten telefoons hiervoor in
te zetten”, weet assortimentsmanager Jarmo
Grootveld.

Afrika

Voor deze aanpak werkt de leverancier van
de telefoons, Centralpoint, samen met social
enterprise Closing the Loop. Dit bedrijf won in
2018 de Circular Award omdat het om een zeer
veilige, inclusieve en positieve manier werkt
aan afval-reductie in ontwikkelende landen.
Closing the Loop haalt voor iedere nieuwe
telefoon die Centralpoint levert, er één uit Afrika.
Afval-compensatie heet dat en het werkt op
een eenvoudige, maar innovatieve manier. Als
Defensie een nieuw toestel aanschaft, zamelt
Centralpoint ter ‘compensatie’ een afvaltoestel
in. Dat afval wordt gerecycled, wat resulteert
in een afname van de afvalberg. Die reductie
maakt een nieuw toestel ‘afval-neutraal’.
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BIJ DEFENSIE LIGGEN NOG
DUIZENDEN GEBRUIKTE
TELEFOONS TE WACHTEN
OP EEN MOGELIJK TWEEDE
LEVEN. DEFENSIE MAAKT
EEN NIEUW TOESTEL
‘AFVAL-NEUTRAAL’
Positieve manier

CtL zorgt ervoor dat de grondstoffen uit
mobieltjes, zoals zware metalen en brandvertragers, niet in het milieu komen en kunnen
worden hergebruikt. “Duurzaamheid moet
eigenlijk niet worden gedreven door verplichting.
Zoals Defensie het nu brengt, is het een
positieve manier en dat spreekt de mensen
meer aan, waardoor er meer medewerking is”,
zegt Joost de Kluijver van Closing the Loop.
“Van het materiaal uit de telefoons kunnen we
weer nieuwe dingen maken. Het goud kun je
bijvoorbeeld verwerken in sieraden. Ons uiteindelijke doel is om in de ontwikkelingslanden
waar we de telefoons ophalen, een fabriek op
te zetten waar ze de telefoons uit elkaar halen.
Daarmee steun je ook nog eens de lokale
economie.”

Inkoop IT en JIVC en zijn collega’s vanuit alle
lagen een helpende hand gaan bieden om data
te wissen.”

Uitdaging

We hebben nu software ingekocht, waarmee
het wissen van data in groten getale lukt. Bij
sommige toestellen lukt het leegtrekken niet en
gaan ze alsnog in de shredder.”
In de brandwerende kluizen liggen inmiddels
zo’n 15.000 iPhones, van pakweg model 4 tot
10. “Bij de inkoop was destijds niet nagedacht
over wat we er na afschrijving mee zouden
doen”, zegt Elske. “Tot 2019 ging dat bij
Defensie om ongeveer 10.000 toestellen, maar
nu circuleren er zo’n 60.000. Dan heb je wel een
uitdaging.”

Tsunami

De retourstroom van gebruikte toestellen is
met de recente omruilactie bij Defensie – een
aantal modellen was niet meer te beveiligen met
updates – een tsunami geworden. Crispijn: “Er
liggen nog duizenden om te worden verschroot;
we gaan kijken wat we daarmee nog kunnen.
Het zijn datadragers, dus werden mensen bij
Defensie wel wat nerveus toen we over recycling
begonnen. Die data moet dus eerst worden
gewist vóór de toestellen een tweede leven
krijgen. Dat heeft heel wat van de capaciteiten
bij het Logistiek Centrum JIVC gevraagd. Hierbij
is via een promotieactie hulp gevraagd binnen

JIVC-contractmanager Crispijn Beijer en Elske Tjepkema, duurzaamheidsambassadeur bij JIVC/IT.

OFM

- VOORJAAR 2022 43

IT/TELECOM DUURZAAM

FORZA REFURBISHED
BIEDT OPLOSSING VOOR
COMMUNICATIE GGZ
OOST BRABANT
Wat doe je als je te maken hebt met een telefooncentrale uit 1999 die
nodig aan vervanging toe is? Dan moet je nieuwe oplossing uiteraard zorgen voor goede bereikbaarheid voor de buitenwereld én voor
optimale interne communicatie. ICT Service Manager Patrick Hendriks
van de GGZ Oost Brabant werd vorig jaar voor deze uitdaging gesteld. De kans dat je dan direct aan Forza Refurbished denkt is misschien niet zo groot. Wás misschien niet zo groot, want samen met de
aanbieder van onder meer iPhones is een oplossing gerealiseerd waar
iedereen blij van werd. Hoe dat in zijn werk ging, lees je hier.
“De analoge PBX Siemens dateerde inderdaad
uit 1999, toen we een grote fusie hadden”,
vertelt Hendriks. “Hiermee hadden we onze
vaste lijnen en de koppeling met DECT voor
mobiel intern. In 2011 hebben we die installatie
voorzien van een ‘midlife update’. Die term
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hebben we overigens zelf bedacht”, vertelt
Patrick.

Oplossing gezocht

Het is inmiddels eind 2019 als binnen de GGZ
Oost Brabant het project ‘Beter verbonden’

van start gaat. Hierin is aangegeven hoe de
bereikbaarheid in het algemeen en ook intern
kan en moet worden verbeterd. Daarbij moet
rekening worden gehouden met het gegeven
dat het grootste deel van de mensen geen
vaste werkplek heeft. Door corona wordt dat
later nog eens versterkt.
“Het was wel duidelijk dat de oude centrale
vervangen zou worden door een vast/mobiel
oplossing. Waarbij we ook keuzes moesten
maken voor de mobiele hardware”, stelt de
IT-manager. Tot die tijd is het zo dat de top
binnen de organisatie over een iPhone beschikt
en voor de rest van het personeel het beleid van
Bring Your Own Device geldt.

IT/TELECOM DUURZAAM

Patrick: “Het beheer daarvan was op een
gegeven moment niet meer te doen. Je kunt
wel stellen dat het beheer een hel was, met elke
keer nieuwe applicatie. BYOD en te veel vrijheid,
daar wilden we vanaf. De beste manier om grip
te houden is als je zelf de leverancier van de
toestellen bent. Maar dan komt de volgende
vraag; hoe hou je dat betaalbaar? Moet je dan
in één keer 1.400 nieuwe toestellen kopen? Of
kan het ook anders?.” Met die vragen ging de
inkoop aan de slag. Samen met de Reinier van
Arkel Groep voor geestelijke gezondheidszorg
werkt zijn organisatie samen met Facilitaire
Zorg, kortweg FacZo. Zo werd de link al snel
gelegd naar Forza Refurbished en kwam het
idee om betaalbare toestellen te leasen naar
voren.

Efficiënt én voordelig

Niet alleen is deze manier van financieren
gunstig voor de balans én voor de cashflow
van de gezondheidsorganisatie. “Voor mij als
beheerder biedt het ook grote voordelen. Ik
word door Forza volledig ontzorgd. Zo is het
heel fijn om te zien dat Forza direct aan de slag
gaat als er iets speelt. We werken ook met een
zogenaamde non-return allowance bij diefstal
of beschadiging. Ook de rest van de zaken is
geborgd, zodat we ons geen zorgen hoeven
te maken.”
In april 2021 werden de eerste van de circa
1.400 refurbished iPhone 11 toestellen intern
uitgeleverd. Voor bereikbaarheid, authenticatie
en specifieke bedrijfsapplicaties als planning en
EPD zijn apps geïnstalleerd op de toestellen.
Patrick: “We hebben ons vooraf goed laten
informeren over de functionaliteit en de kostenbesparing. De ervaring die we hadden heeft
ook geholpen. Zo hebben we heldere afspraken
gemaakt over zaken als de batterijcapaciteit, die
moet minimaal 85 procent zijn. Verder hebben
we 24 maanden garantie, ook op de batterij.
Dat bleek overigens in de eisen van het Refurbished Keurmerk te zitten, waar Forza lid van
is. Daarbij wilden we de iPhone 11 en die kwam
net beschikbaar. ”
Het model van leasen was voor ons nieuw,
maar we zijn tot nu toe zo positief dat we die

vorm van financiering bij een volgende
investering zeker ook mee zullen nemen.”

Hogere restwaarde

Niet onbelangrijk; ook de restwaarde is
meegenomen, waardoor je onder aan de streep
weleens goedkoper uit kunt zijn, stelt Mark
Borremans, CCO Europe bij Forza Refurbished.
Hendriks beaamt dat. “Wij hebben slechte
ervaringen met het zelf moeten verkopen van
toestellen na gebruik. Nu worden we ook
hierin ontzorgd. Forza heeft ons van de oude
apparatuur afgeholpen en dat heeft ons ook
aanzienlijk meer opgeleverd dan wanneer we
er zelf mee aan de slag waren gegaan.”

Wie is Patrick Hendriks
Patrick Hendriks startte 18 jaar geleden
op de ICT-afdeling van de GGZ Oost
Brabant. Hij begon op de Servicedesk,
werd vervolgens netwerkbeheerder en
service coördinator. In die tijd rondde
hij de HBO-studie Informatica af. Hij
werkt nu als ICT Service Manager.
De ICT afdeling telt 30 mensen, de
meesten daarvan zitten op de afdeling
applicatiebeheer.

Voor Forza is de GGZ Oost Brabant de eerste
klant die via een leaseconstructie wordt
beleverd. We boden lease nog niet aan, vertelt
Mark, maar toen de vraag kwam, zijn we er
direct op ingegaan. Een bijkomend voordeel van
leasing is dat wij als refurbished partij nog meer
grip op de keten krijgen. We bieden leasing nu
dan ook actief aan.”
Hij vervolgt: "Via de maandelijkse bedragen lijk
je mogelijk iets duurder uit met leasen, maar je
krijgt er dienstverlening bij waarmee je helemaal
ontzorgd bent. Bepaalde diensten, zoals het
plaatsen van asset tags en van covers en
screen protectors, boden we al aan. Nu hebben
we al die extra services ondergebracht in Forza
Care.”

Gedreven

Patrick tot slot: “Wat bij mij heel erg heeft
geholpen, is dat we in Breda zijn geweest.
Daar hebben we kunnen zien hoe de
refurbishing van toestellen in zijn werk gaat.
Dat zag er erg goed en professioneel uit.
Dat heeft me gesterkt in het vertrouwen.
De presentatie van de directeur van Forza,
Jan-Willem van Dijk, was die dag ook erg
inspirerend. Dat gaf ook het hogere doel
aan. Want we moeten vooral niet vergeten
dat we hiermee ook een bijdrage leveren aan
duurzaamheid. Zo leveren we met de deal van
Forza en de vamo integratie een hele positieve
bijdrage aan de duurzame doelstellingen van
onze organisatie.”

Over GGZ Oost Brabant
De GGZ Oost Brabant biedt intensieve
zorg voor mensen in de regio die kampen
met complexe psychische problemen.
Op de hoofdvestiging in Boekel is een
verpleegafdeling gevestigd, het merendeel
van de zorg is ambulant. De organisatie
telt zo’n 2.000 medewerkers die gebruik
maken van 1.500 werkplekken.
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EVERPHONE
LEVERT EEN UNIEK
SMARTPHONEAS-A-SERVICE
CONCEPT
Eén van de Innovators van 2022 is ongetwijfeld everphone.
Deze Duitse scale-up levert smartphones en tablets as a
service en neemt aan het einde van de lifecycle de toestellen
weer terug. Deze toestellen worden opgeknapt, refurbished
en weer teruggezet in de markt. Hiermee draagt everphone
bij aan minder CO2-uitstoot, bedrijven die samenwerken
worden deel van de circulaire economie. everphone is sinds
deze maand een Planetly by Onetrust certified carbon neutral
company.

Bob van der Meij (links) en Wesley Motiram
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In Duitsland is deze formule een groot succes.
Sinds 2021 is everphone ook actief op de
Nederlandse markt. We spreken Bob van
der Meij, Teamlead Sales Benelux en Wesley
Motiram, sinds kort actief als Senior Account
Executive voor Nederland. Samen met meer
dan 250 medewerkers uit 40 landen werken ze
momenteel hard aan de internationale uitrol van
het succesvolle concept.
Hoe is everphone ontstaan?
Bob: “Het is bedacht door de Duitse ondernemer Jan Dzulko, de eigenaar van vergelijkingssite Check24. In 2016 had hij schade
aan zijn smartphone en kreeg toen van zijn
telefoonverzekeraar te horen dat hij zijn telefoon
een tijdje moest missen, omdat het herstel even
ging duren.
Onze oprichter dacht toen; dit kan toch niet.
De smartphone is immers de afstandsbediening van je leven. Die wil je binnen 24 uur
kunnen vervangen. Vervolgens is hij gestart
met een B-to-C model, waarbij je een toestel
huurt. Echter door zijn zakelijke netwerk en
de behoefte die daar is, was de stap naar de
B-to-B markt een logisch gevolg.”
Kunnen jullie in het kort uitleggen hoe de
oplossing werkt?
Bob: “In het kort houdt het model van
everphone in dat we voor een vast bedrag per
maand alle rompslomp rond smartphones, maar
ook tablets en laptops, uit handen nemen. Dus
het beheer en de organisatie van de complete
device lifecycle van aanschaf, schademanagement, uitrollen, on- en offboarding van
medewerkers, voortijdige teruggave, refurbishen, recycling, data wiping, kortom alles.”
Wesley:”Wij nemen het volledige beheer van de
toestellen over. Daarbij staat de zogenaamde
‘user enablement’ op de voorgrond: indien een
toestel kapot gaat, kan de medewerker zelf
een nieuw toestel aanvragen via de portal. Wij
gaan niet vragen waarom een toestel stuk is
gegaan, wij leveren gelijk een nieuwe. Dat alles
scheelt intern heel veel werk, denk aan inkoop,
afstemming met verzekeringen, helpdesk, en
providers. Werk dat everphone de onderneming
allemaal uit handen neemt.”
Bob: “De smartphone is gek genoeg een ondergeschoven kindje binnen veel organisaties. Aan
de ene kant is het essentieel, aan de andere
kant hebben IT-afdelingen veel te weinig tijd.
Tijd die ze liever investeren in veel belangrijkere
kernopgaven (core-tasks) zoals databeheer,
systeemanalyse, automatisering, servers en
dergelijke. Laat ze dan vooral daarop focussen.”

Waarin zijn jullie onderscheidend ten opzichte
van jullie concurrenten?
Bob: “Bij everphone huren organisaties voor hun
medewerkers mobiele telefoons en tablets tegen
een vast bedrag per maand. Bij een leasing
concept draag je als organisatie het volledige
financiële risico zelf, bij huur via everphone
draagt everphone dit risico. Bij everphone heb
je geen verassingen door onverwachte kosten
achteraf (die men ook kent van een leaseauto,
krasje teveel bijv. kost geld). Met ons concept
heb je geen hoge eenmalige uitgaven (capex
naar opex) en ben je maximaal flexibel. Wij
krimpen en groeien met bedrijven mee; De
niet meer benodigde devices kunnen worden
teruggegeven en het concept is internationaal
schaalbaar, indien gewenst nog altijd met een
single point of contact.”
Wesley:“Wij bieden organisaties een service
solution inclusief toestel per maand voor een
flexibele looptijd aan, daarbij blijven de toestellen
bezit van everphone. Aan het einde van de
lifecycle nemen wij de toestellen weer terug,
knappen ze op (refurbishen) en zetten ze door in
een volgende markt. Als green company zijn we
CO2 neutraal, bedrijven die met ons samenwerken worden deel van de circulaire economie.
We bieden tevens e-waste compensatie en
binnenkort ook alle toestellen als CO2 neutraal
devices aan.”
Wat is het grote voordeel van huren van
toestellen?
Wesley: “Het verschil zit erin dat de devices
of worden gekocht of worden geleaset. Beide
is niet optimaal. Bij beide varianten brengt het
uiteindelijk toch meer eigen risico en hogere
kosten met zich mee, met huren is dat anders.
Bij kopen is het een eenmalige uitgave en dat
heb je als je telefoons gaat huren niet meer. En
dat is een trend die je steeds meer ziet, veel
CFO’s willen geen devices kopen als je ook kan
huren en vooral als men een uitgebreid pakket
aan opties krijgt.
Kunnen klanten kiezen uit verschillende
pakketten?
Bob: “Er zijn bij everphone twee smaken. Eén
waarbij het bedrijf de toestelkeuze bepaalt en
de rest aan everphone overlaat. De andere
mogelijkheid waarbij het personeel zelf een
toestel kan kiezen op basis van een vast
budget van de werkgever. Eventuele kosten
voor aanschaf van een duurder toestel legt
de werknemer zelf bij. Zo ontzorgen we het
bedrijf. Minder gedoe en veel meer service.
Daarbij levert everphone praktisch alle merken
waaronder Apple, Samsung en Fairphone.

Na de initiële termijn nemen we de toestellen
retour. Soms willen medewerkers hun toestel
houden en betalen dan zelf een afkoop aan
ons. Omdat ze dit rechtstreeks met ons regelen,
komt het wederom niet in financiële administratie van het bedrijf. En als we de toestellen
terugnemen, volgt eerst een volledige wipe van
de data en worden ze vervolgens gecertificeerd
en opnieuw ingezet in de markt.’’
Wat zijn jullie ambities voor Nederland?
Bob: “Wij zijn in januari van start gegaan en de
eerste deals zijn al rond. Je merkt nu dat klanten
ons spontaan bellen voor meer informatie om te
vragen wie wij zijn en wat wij doen. In Nederland
Is Wesley Motiram aangesteld als Senior
Account Executive voor de Nederlandse markt.
Wesley brengt 11 jaar Telecom-ervaring mee bij
onder meer corporate klanten.”
Wesley’’Ik vind het ontzettend leuk om deel
uit te maken van iets nieuws en zo een gaaf
project in Nederland op te mogen zetten. Voor
mij is duurzaamheid erg belangrijk en ik geloof
in dit concept. Tegenwoordig is het niet meer
belangrijk om iets te bezitten, maar het gaat
voornamelijk om het gemak in gebruik, service,
ontzorging en duurzaamheid.
We hebben de intentie om Internationaal een
global player te worden en daarom is het
belangrijk om Benelux goed op de kaart te
zetten.

De voordelen van everphone:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximale flexibiliteit door schaalbaarheid en voortijdig opzeggen
Ontzorging van inkoop, IT en HR
Bij schade altijd een nieuw toestel
zonder extra kosten
Geen kapitaalbeslag
Altijd een goed werkend toestel
Geen zorg over inkoop, reparatie en
onderhoud
Concept-op-maat
State of the art MDM, AVG proof
Up-to-date asset management via
een eigen portaal
Bijdrage aan circulaire economie

Contact met everphone, neem
dan contact op met Wesley via
Wesley.motiram@everphone.nl.
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MARKT VOOR PRIVATE
NETWERKEN ONTWIKKELT
ZICH SNEL; WIE LEVERT WAT
Het afgelopen jaar zijn in Nederland veel nieuwe Private 4G netwerken gebouwd, vooral voor
betrouwbare communicatie in de zorg en in de industrie. Daarnaast zijn er internationaal veel nieuwe
ontwikkelingen, waaronder de komst van 5G en hebben zowel Ericsson als Nokia nieuwe producten
gelanceerd. In dit artikel kijken we naar wat er momenteel beschikbaar is op de Nederlandse markt.
Private netwerken worden al een aantal jaar
toegepast. Portofonie netwerken kennen we al
jaren, evenals C2000, ook een privaat netwerk.
Sinds 2009 is het mogelijk in Nederland om
private netwerken te bouwen met GSM (2G)
technologie. Sinds 2013 kennen we ook de
toepassing rond private 4G, in dezelfde 1800
MHz band. Een klein stuk van deze veel
gebruikte band (die door elk toestel wordt
ondersteund) mag je zonder licentie met lage
zendvermogens gebruiken op je eigen terrein.
Het bereik is in de buitenlucht ongeveer 150
meter. Binnen gebouwen is het bereik minimaal

48

OFM

- VOORJAAR 2022

2-3 keer zo ver als WiFi 5 GHz. In de afgelopen
jaren zijn er zo meer dan 500 private netwerken
gebouwd in Nederland. Ze zijn vooral toegepast
in verzorgingstehuizen, daarnaast in ziekenhuizen en op industriële complexen. Veel van
die netwerken worden nu omgebouwd van
GSM naar LTE (4G). Het grote pluspunt is dat
elk 4G toestel geschikt is voor een privaat
netwerk.

Private 5G

Duitsland heeft goed gekeken naar het succes
van private netwerken in Nederland. Onze

oosterburen hebben dan ook een kwart van
de 3,5 GHz 5G band gereserveerd voor private
netwerken. Sinds 2019 zijn er meer dan 160
Private 5G netwerken in aanbouw, waarbij
het vooral in grote fabrieken wordt toegepast.
Volkswagen, Audi, BMW en Mercedes zijn het al
aan het gebruiken, Lufthansa past het toe bij de
onderhoudstak aan vliegtuigen (zie afbeelding)
en Porsche gebruikt het op zijn R&D terrein. De
meeste systemen zijn geleverd door mobiele
operators, waarbij vooral private 5G van Nokia
en Ericsson wordt toegepast. In Nederland
wordt er volop gekeken naar toepassing van

IT/TELECOM CONNECTIVITEIT

'ONZE OOSTERBUREN HEBBEN EEN
KWART VAN DE 3,5 GHZ 5G BAND
GERESERVEERD VOOR PRIVATE
NETWERKEN'
5G, maar onze 3,5 GHz band zit, onder andere
door de rechtszaak van Inmarsat (zie https://
tbmnet.nl/snel-5g-via-35-ghz-band-weer-uitgesteld), behoorlijk op slot.

Ericsson

Ericsson heeft eind 2021 een nieuwe Private
5G oplossing gelanceerd. Het systeem bestaat
uit een radio deel en een core netwerk deel.
De zender kan bijvoorbeeld een Ericsson Dot
zijn (zie afbeelding), makkelijk toe te passen in
een gebouw. Het core deel bestaat uit 2 of 3
servers: 1 voor de data, 1 voor management en
optioneel 1 server voor VoLTE spraakdiensten.
Om de radio en core te koppelen, wordt een
Ericsson router toegepast. Het systeem is
volledig geïntegreerd, zodat configuratie bij de
klant niet meer dan 1 uur hoeft te duren. Alle
componenten ondersteunen 4G, een combinatie van 4G/5G (NSA) of volledig 5G (SA).
Omdat bij veel organisaties 5G devices nog
maar beperkt in omloop zijn, biedt het systeem
de mogelijkheid om te starten met 4G en door
te groeien naar 5G. Het systeem kan volledig
zelfstandig draaien, maar kan op afstand ook
door Ericsson worden beheerd. De klantdata
blijft daarbij confidentieel binnen het systeem.
Ericsson heeft vooral via operators veel private

oplossingen geleverd in de afgelopen jaren en
werkt ook samen met channel partners.

Nokia

Ook Nokia heeft een complete Private 4.9G
/ 5G oplossing. In de laatste paar jaar is
Nokia minder succesvol geweest in operator
5G netwerken, maar des te succesvoller in
private netwerken. Onder andere in mijnen,
grote fabrieken (veel in Duitsland) en in havens
heeft Nokia projecten uitgevoerd. Daarbij heeft
Nokia een gemengd model, waarbij men zowel

rechtstreeks met eindklanten als via distributeurs en systeemintegratoren werkt. Sommige
klanten vinden het systeem zo belangrijk, dat ze
het liefst rechtstreeks met Nokia zaken doen.
Nokia werkt met een Digital Automation Cloud,
waarbij systemen of volledig met een cloud core
oplossing werken, of vanuit de cloud worden
onderhouden. Een compacte oplossing is
afgelopen herfst geïntroduceerd (zie afbeelding),
wat zeer eenvoudig is te installeren en via de
cloud wordt beheerd.
>>>
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Frequenties
Op dit moment is het in Nederland
mogelijk om zonder licentie private 4G
netwerken te bouwen, zolang dat met
laag vermogen (200 mW) gebeurt aan de
rand van de 1800 MHz band (voorheen
ook bekend als de DECT Guard band).
Met de 2 x 5 MHz is ongeveer 25 Mbit/s
downlink per zender mogelijk, wat meer
dan voldoende is voor zorgalarmering
en veel verschillende toepassingen. Voor
video verbindingen, vooral vanaf het
mobiele toestel is het niet echt geschikt.
Voor zwaardere toepassingen is de 3500
MHz band (3,5 GHz) een betere keuze.
Die band was voorheen voor private 4G
toepassingen, maar is nu bestemd voor
mobiele operator 5G. In Duitsland is een
kwart van de band, oftewel 100 MHz
beschikbaar voor private netwerken. Met
100 MHz is met 5G zelfs meer dan 1
gigabit per seconde mogelijk, zodat zelfs
zware video toepassingen zoals virtual
reality en augmented reality mogelijk
zijn. De komende tijd wordt duidelijk wat
er voor private netwerken beschikbaar
komt in Nederland. Hopelijk wordt het
Duitse model gevolgd. In Engeland is het
mogelijk om net boven de 3,5 GHz band
(namelijk van 3,8 – 4,2 GHz) private 5G te
gebruiken. In Nederland wordt dit nu ook
onderzocht.

Wereldwijd
Zowel Ericsson als Nokia leveren oplossingen
op basis van systemen die ze ook aan mobiele
operators leveren. Omdat de betrouwbaarheid
daarbij cruciaal is, behoren deze systemen
tot het beste wat op de markt te krijgen is.
Als een van de weinige leveranciers, bieden
ze daarbij een compleet portofolio van radio
en core. Wereldwijd zijn er veel meer leveranciers. Volgens de GSA, de organisatie van
leveranciers in mobiele technologie, waren er
afgelopen jaar meer dan 370 bedrijven actief in
private 4G en 5G oplossingen. Het overgrote
deel is niet breed bekend of nauwelijks vertegenwoordigd in Europa. Gelukkig neemt het
ecosysteem sterk toe nu de markt groeit. Niet
alleen in Duitsland worden private netwerken
steeds meer gemeengoed, ook in Engeland en
Frankrijk zien we dat gebeuren.

Distributeurs en lokaal support

'GELUKKIG NEEMT
HET ECOSYSTEEM
STERK TOE NU DE
MARKT GROEIT'
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De belangrijkste core en radio leveranciers voor
de Nederlandse markt zullen we behandelen
aan de hand van distributeurs van Private 4G
en 5G netwerken. De distributeurs hebben de
producten die ze leveren uitgebreid getest.
Daarnaast leveren ze service en support, wat
voor zakelijke systemen cruciaal is. Het is
namelijk best mogelijk om goedkope producten
uit India, China of Taiwan te halen, maar contact
zoeken bij problemen of support krijgen is niet
altijd eenvoudig. In Nederland zijn er 2 distributeurs die ondersteuning bieden: MCS en CapX.
MCS bestaat nu 25 jaar. Zij hebben hun sporen

verdiend op professionele modems, end-user
modules en IoT. Sinds vele jaren leveren ze
Private GSM en ook Private LTE. Zij zijn volop
betrokken bij 5G testtrajecten, zoals het 5G IoT
Field lab met TNO en TU Delft. MCS is distributeur van Nokia, Quortus en Baicells. Nokia is
als leverancier hierboven al beschreven.
•

Quortus – Bestaat als core netwerk
leverancier al meer dan 10 jaar en komt
uit Engeland. Internationaal hebben zij
voor 2G/3G en 4G al meer dan 2.000
systemen geleverd. Zij zijn vooral bekend
van compacte implementaties bij veel
bedrijven. Ze hebben zelfs een 4G core
op een microcomputer laten zien (zie
afbeelding). Quortus is eind 2021 overgenomen door Ericsson en toegevoegd aan
Cradlepoint (modem leverancier). 5G is bij
Quortus nog volop in ontwikkeling.

•

Baicells – Is een relatief jonge speler uit
China, opgericht in 2014. Zij hebben al
meer dan 100 miljoen aan funding gehad,
waaronder van Qualcomm (de belangrijkste 5G chip ontwikkelaar). Het is dus
beslist geen kleine partij. Ze zijn begonnen
om oplossingen te bouwen voor plekken
waar geen dekking was. Ondertussen
hebben ze in 64 landen al ruim 800
netwerken gebouwd en meer dan 100.000
zenders geleverd. Hun stabiliteit en
eenvoud van configuratie helpen bij een
eenvoudige implementatie. Naast indoor
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leveren zij vooral outdoor cellen, zelfs met
vermogens van 2 x 40 Watt. Voor private
netwerken in Nederland is dat teveel, maar
er zijn ook uitvoeringen van 2 x 2 Watt.
Wat meer vermogen is juist in combinatie
met een antennesysteem (DAS) ideaal,
zolang de afzonderlijke antennes van het
DAS niet meer dan 200 mW uitzenden (het
wettelijk maximum).
•

•

CapX Nederland bestaat al meer dan 10
jaar en was een pionier op het gebied van
private GSM en integratie met zorgsystemen. CapX heeft sinds 5 jaar een nieuwe
eigenaar, die het bedrijf een succesvolle
doorstart heeft gegeven. CapX is distributeur van Druid 4G/5G Core systemen,
Athonet 4G/5G core en radiocellen van
Anktion Tech en BTI Wireless. Zie ook het
artikel over CapX in deze TBM.
Druid – Vanuit Ierland is Druid lang
geleden begonnen met private GSM core
software. Zij hebben ook volop ingezet
op 4G en 5G ontwikkeling. Vanuit kleinere
systemen is Druid gegroeid tot een partij
die ook door mobiele operators serieus
wordt genomen. In een onderzoek door
Juniper Research worden zij op het gebied
van private netwerken als toonaangevend
gezien naast Ericsson en Nokia. Druid
heeft een enthousiast team ontwikkelaars
en denkt graag flexibel mee met klantvragen. Ondertussen is hun 4G/5G core
ook geschikt voor virtualisatie en prioriteitsdiensten (`slicing’).

•

Athonet – Op het gebied van core
netwerk software is Athonet internationaal
ook een grote speler. Het hoofdkantoor zit
in Italië. Athonet levert onder andere aan
Vodafone, Telia, TIM en Telenor, allemaal
grote internationale operators. Daarnaast
werken zij samen met Amazon, op de
Amazon cloud (AWS) hebben ze een 5G
cloud core oplossing. Hun oplossing kan
vanuit de cloud, hybride of volledig lokaal
worden geleverd. Athonet heeft support
ook goed geregeld.

•

Anktion Tech – Een Chinese leverancier
van een kleine en eenvoudige 4G Radio
oplossing. CapX heeft samen met Anktion
een product voor de Nederlandse markt
ontwikkeld, waarbij het systeem zowel
voor een 4G private netwerk als voor
een gedistribueerd antennesysteem kan
dienen. Het systeem is laag vermogen (2
x 125 mW), maar in het open veld is 200
meter bereik zeker mogelijk. Het systeem
is de afgelopen jaren veel in de zorg
toegepast.

•

BTI Wireless – Een Amerikaanse firma,
die sinds 1999 zenders maakt voor
mobiele netwerken. Voor 4G netwerken
leveren zij verschillende zenders, voor
zowel indoor als outdoor. Voor 5G leveren
zij vooral ontvangers, zowel voor thuis
als zakelijk gebruik. Zij zijn ook betrokken
bij 5G Open RAN ontwikkelingen. In
Nederland zijn ze nog niet zo bekend,
maar het lijkt een firma met de focus op
techniek in plaats van marketing.

Conclusie
Het ecosysteem van private netwerken is internationaal volop in beweging. Veel toepassingen
zijn nu al mogelijk met een private 4G netwerk,
waarbij veel fabrikanten de mogelijkheid
bieden om door te groeien naar 5G. Voor
grote systemen met zware toepassingen is op
dit moment nog niet alles duidelijk, maar het
belang voor het Nederlandse bedrijfsleven is
evident. Starten met private 4G is een prima
manier om ervaring op te doen en te kijken wat
de voordelen voor uw organisatie zijn!

'DE KOMENDE
TIJD WORDT
DUIDELIJK WAT
ER VOOR PRIVATE
NETWERKEN
BESCHIKBAAR
KOMT IN
NEDERLAND.
HOPELIJK WORDT
HET DUITSE MODEL
GEVOLGD'

OFM

- VOORJAAR 2022 51

IT/TELECOM HEALTHCARE

CAPX; TECHNOLOGIE IS
VANZELFSPREKEND, HET
DRAAIT OM MENSEN
Bij CapX draait alles om mensen. “We zitten in een markt waar veel emotieloos,
vanuit producten en dozen schuiven de klanten worden benaderd. Het gaat
er alleen om dat wij de gebruiker écht begrijpen en hem kunnen bieden wat
hij nodig heeft. Natuurlijk moet wat je levert dik in orde zijn. “Aan het woord is
eigenaar Paul van Gasselt van CapX Nederland, leverancier van private mobiele
netwerken op basis van 4G en 5G technologie. Samen met hem, zijn directeur
Raymond Valk én Wilfred Peters van partner Van Dorp nemen we een ‘deep
dive’ in de wereld van zorg en kritische mobiele communicatie.
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“Wat wij dan zo anders doen?”, vult Raymond
aan. “Wij zorgen er samen met onze channel
partners voor dat mensen met gelijkgestemden
praten. Wij kijken bewust wie er van ons of onze
channelpartner met wie bij de klant aan de slag
gaat. Techneuten onder elkaar, managers of
eindgebruikers.
Onze channelpartners begrijpen de processen
en de behoefte van de klant, CapX begeleidt
hen met het maken van de vertaalslag van
techniek naar een eindegebruikerspropositie.
“Onze klanten vragen naar een oplossing, niet
naar een product, vult Paul aan. “Onze vraag is
dan ook: hoe kunnen we onze channelpartners
daarbij helpen? Zij moeten de vertaalslag
maken en wij helpen ze onder andere met het
maken van offertes, sales trainingen en door
mee te gaan met een channelpartner naar hun
klant als daar behoefte aan is.”

Achtergrond

Paul: “Wij verkopen vertrouwen en betrouwbaarheid. Want je leert elkaar pas kennen als
het mis gaat. En we beloven altijd; het gaat
een keer mis. Daar moet je dan je kracht van
maken.”
De ondernemerswijsheid waarmee CapX de
laatste jaren de markt verovert, komt voor een
groot deel uit de koker van veteraan Paul van
Gasselt, die de pensioengerechtigde leeftijd al
dik gepasseerd is, maar nog altijd als gepassioneerd ondernemer aan de klus CapX werkt.
Al bijna vijf jaar lang, toen hij na een participatie
in Telecom Jordaan met CapX in aanraking
kwam. “Ik ben ooit in mijn eentje als schoonmaker begonnen, en dat later uitgebouwd tot
een bedrijf van 900 man. Hard werken heeft
hij naar eigen zeggen nooit gedaan, want hij
heeft zijn hele werkzame leven gebouwd op het
maken van connecties met mensen. Als er een
probleem was, of een onwillige klant, dan deed
een koffie, biertje of een rondje op de golfbaan
samen altijd wonderen. Ruim vier jaar geleden
stapte hij als investeerder in bij CapX, wat toen
zo’n tien jaar geleden begon met private GSM

netwerken op basis van 2G. “Inmiddels doen
we het merendeel op 4G LTE en 5G. Daarbij zit
circa 80 procent van onze klanten in de zorg. In
de jaren zijn we flink gegroeid en ik verwacht
veel van de komende jaren, zeker als ook
TETRA netwerken vervangen gaan worden. Wij
willen ons in de toekomst nóg meer focussen
op kennis en het delen van kennis dan dat we
nu doen.”

Paul van Gasselt

Sterke technologie

Natuurlijk willen we toch ook horen welke
producten CapX dan levert. Ze zijn immers niet
voor niks Value Added Distributeur van private
mobiele netwerken. Waarbij je niet alleen moet
denken aan private GSM en –LTE, ze denken
ook mee met specifieke klantwensen zoals
muti-access edge computing, cellular IoT,
neutral host- of maatwerkoplossingen.
Raymond somt op: “We leveren de basis
ingrediënten om je eigen private 2G, 4G of 5G
netwerk te maken, te weten het core netwerk
(een software component) en het access
netwerk, de SmallCells (access points). Daarbij
zijn we distributeur van de twee marktleiders
op het gebied van private core netwerken, te
weten Athonet en Druid Software en bieden we
diverse hardware aan welke past bij het juiste
marktsegment en toepassing. Naast een TIER 1
leverancier leveren we onder andere SmallCells
en Distributed RAN systemen van onder andere
Mavenir, BTI Wireless en Anktion Europe.
We bieden daarmee private mobiele netwerken
op 3GGP techniek, zowel op 2G, 4G als 5G en
breedband netwerken. De markten waarin we
actief zijn, zijn industrie, luchtvaart, enterprise
en de zorg. Zeg maar overal wat business- en
missie-kritisch is.”

Raymond Valk

“ONZE KLANTEN
VRAGEN NAAR
EEN OPLOSSING,
NIET NAAR EEN
PRODUCT”

Betrouwbaar

“Onze kracht qua technologie zit hem erin
dat onze netwerken op 3GGP frequenties
werken, dus niet met apparatuur van zogezegd
de Mediamarkt die invloed kan hebben op
het netwerk. Kortom, je krijgt een dedicated
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missie kritisch netwerk, los van je bestaande
IT-infrastructuur. Volledig in eigen beheer.”
Een groot verschil met een publiek netwerk,
stelt Raymond, waarbij je afhankelijk bent van
derden en waarbij je gegevens óók met derden
worden gedeeld.
Door de komst van 5G neemt de belangstelling
voor private netwerken extra toe, merkt hij ook.
“Maar 5G is momenteel natuurlijk vooral een
marketinginstrument. Er is voorlopig nog geen
spectrum voor private netwerken, dat wordt op
zijn vroegst eind van dit jaar verwacht als het
spectrum geveild is. Daarbij is 5G interessant
voor low latency, hoge snelheden en massive
IoT. In onze markt komen we dat nu nog weinig
tegen. Op termijn kan het wel interessant zijn
voor met name de industrie. Vandaar dat we
ook in de industrie nu op zoek zijn naar meer
channelpartners en applicatiepartners, zowel
binnen- als buiten Nederland.”

Denken in concepten

CapX levert via haar partners enkel de infrastructuur voor het netwerk, zijnde de core
applicatie (software) en de access points.
“Ook hier gaat het niet over het product, maar
veel meer over concepten. Raymond: “voor
de zorg heb je het meestal over indoor, maar
soms gaat het bij een eindklant over een groot
DAS systeem of voor buitendekking over een
groter gebied. Neem bijvoorbeeld de dekking
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op een booreiland. Dat is radiotechnisch een
heel andere omgeving, maar de eindgebruiker
applicaties lijken weer heel erg op de zorg. Ook
daar wil men persoonsalarmering over private
LTE. Dan zie je dat zo’n totaal andere omgeving
qua eindgebruikersconcept heel erg lijkt op een
verpleegoproepsysteem voor een ouderenorganisatie. Het kan ook gebeuren dat je verschil-

'OOK IN DE
INDUSTRIE ZIJN WE
OP ZOEK NAAR MEER
CHANNELPARTNERS
EN APPLICATIEPARTNERS'
lende radio oplossingen door elkaar gebruikt;
picocellen voor kleine moeilijk bereikbare
plekken en voor de rest van het pand een
DRAN oplossing. Wij zijn momenteel de enige
die dat kunnen bieden, waarbij de systemen
samen werken én het een betaalbare oplossing

is.” De kracht van CapX is dat wij meedenken
met onze channelpartners om een zo goed
mogelijke oplossing te bieden in iedere situatie.

Beste oplossing

CapX heeft zijn productportfolio goed
uitgezocht op basis van de behoeftes van
de klanten, stelt Raymond. “We zien dat
die beveiliging heel belangrijk vinden, en
natuurlijk betrouwbaarheid. Bij ons kun je
zaken als redundantie, back up systemen,
het maken van back ups etc. zelf instellen,
end-to end encryptie zit standaard in het LTE
en 5G protocol. Bij WiFI moet je alle beveiliging aanzetten om het voor missie kritische
omgevingen te laten werken, waardoor het
niet erg gebruiksvriendelijk is. Daarnaast loop
je kans op storingen op je bedrijfskritische
netwerk als er al veel WiFi netwerken op het
terrein actief zijn.”
Ook op het gebied van de gebruikte smartphones is bij WiFi wel wat aan te merken. Om
de accuduur te bevorderen kan het voorkomen
dat de WiFi in slaapmodus gaat, die settings
kunnen per telefoon verschillen en bestaat
de kans dat meldingen niet doorkomen. Dat
probleem heb je niet bij een telefoonprotocol,
daar kun je niet aan sleutelen, een telefoon
dient altijd bereikbaar te zijn. Dat is wel essentieel in bedrijfs- of missiekritische omgevingen.”
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INSTALLATEUR VAN
DORP TREKT SAMEN
OP MET CAPX IN
DE ZORG
Een van de partners van CapX is technisch installatiebedrijf Van
Dorp. Wilfred Peters is bedrijfsleider Zorg bij deze technisch
dienstverlener, die is gespecialiseerd in de gehele keten rondom
innovatieve zorgtechnologie van integratie tot het bieden van
complete ontzorging voor communicatie, alarmering in de zorg.

Die stap naar deze markt heeft een bijzondere
achtergrond, vertelt Wilfred. “Onze directeur-eigenaar Henk-Willem van Dorp heeft een droom
om ook iets voor de zorg in Nederland te
betekenen. Zo ben ik drie jaar geleden aan boord
gekomen met een achtergrond in integraties en
ontwikkeling van verpleegoproepsystemen. “Waar zouden we het verschil
kunnen maken in deze markt? We hebben
gekeken hoe we zaken efficiënter, beter en
beheersbaarder konden aanbieden. We komen
natuurlijk uit de tijd van de DECT, vervolgens
IP-DECT en daarna WiFi. Er waren veel vragen
en klachten rond verpleegoproepsystemen.
Want Wifi als datadrager werd ineens ingezet
als kritische alarmering en voor spraak, terwijl
het daar nooit voor bedoeld is. Tijdens onze
zoektocht kwamen we bij CapX uit, met private
4G in de zorg. Al snel was ons duidelijk dat
deze technologie veilig is en niet gevoelig voor
invloeden die op een locatie spelen. En heel
goed te managen. Prima dus voor personenalarmering en voor kritische alarmering.”
Veilig en betrouwbaar
Inmiddels draait de samenwerking met CapX
op volle toeren en heeft Van Dorp relatief weinig
onderhoud aan de geleverde systemen. “Van
daaruit hebben we de stap gemaakt naar een
gecentraliseerde omgeving, zodat je vanuit één
datacenter zo nodig meerdere locaties aan kunt
sluiten. Dat draait allemaal probleemloos.
Inmiddels is Van Dorp een stap verder gegaan.
Het verpleegoproepsysteem wat in de patientenkamers hangt, die normaal bekabeld zijn,
worden nu uitgerust met een private LTE dongel.

“Dus naast de smartphone voorzien we nu ook
de kamerunits van private LTE. Zo is het hele
verpleegoproepsysteem een hele beheersbare
en stabiele omgeving geworden.”
Business case
Een van de eerste projecten die Van Dorp met
CapX realiseerde, betrof een communicatiesysteem voor de Amsterdamse zorginstelling
Amsta, die wonen en zorg biedt aan ouderen
en mensen met een verstandelijke beperking.
Deze maakte voor de communicatie in hun circa
30 vestigingen gebruik van een WiFi-netwerk.
“Dat wilden ze natuurlijk optimaal benutten,
waardoor je op een gegeven moment wel aan
een maximum komt. Dat zit hem dan bij de
verpleegoproepsystemen. Die alarmering heeft
prioriteit en wifi luistert erg nauw, vooral omdat er
veelal extern beheer op zit, dus voor hen bood
private LTE een hele stabiele omgeving voor
dat stuk kritische communicatie. Ze gebruiken
de wifi nu waarvoor het bedoeld is, voor de
kantoorautomatisering en de bezoekers. En
voor de communicatie, bellen, gebeld worden,
verpleegoproepsystemen en personenalarmering
is gekozen voor private LTE.”
Met enige trots kunnen we stellen dat we op dit
moment het grootste PLTE netwerk in de zorg
gebouwd hebben qua aantal gebruikers en
locaties in een gecentraliseerde omgeving.
Inmiddels hebben andere instellingen het succes
gezien en zijn we bezig met de uitrol van andere
trajecten. We adviseren onze relaties daarbij altijd
over de mogelijkheden om on-premise, gecentraliseerd te gaan werken of als SaaS model

Over Van Dorp

Wilfred Peters

Van Dorp is in 1985 begonnen als traditi
oneel installatiebedrijf met 10 medewerkers.
Tegenwoordig zijn wij uitgegroeid tot een
technisch dienstverlener in de elektrotechniek en werktuigbouwkunde met 20
vestigingen door heel Nederland en ruim
1.300 medewerkers en doen wij meer dan
alleen installaties.
Techniek is nog altijd de basis, maar
onze toegevoegde waarde zit hem in het
verzorgen van de totale technische en
facilitaire dienstverlening.
Ondanks onze groei, hanteren wij nog
steeds dezelfde kernwaarden. Zo zijn wij
nog steeds een familiebedrijf en hechten wij
veel waarde aan duurzaam
ondernemen.

waarbij wij alle functionaliteiten leveren inclusief
de hard- en software via onze eigen datacenter.
Vreemde eend
Van Dorp is een vreemde eend in de bijt. De
meeste leveranciers, in deze volgens Wilfred
nichemarkt, zijn system integrators. “Binnen de
installatiemarkt is alles van tevoren vastgelegd.
Als je het hebt over zorgoplossingen, is er echt
niks standaard. Daar gaat het om functionaliteiten waarvoor je draagvlak moet creëren bij de
gebruikers. Zodra je met hen in gesprek gaat,
wordt het plan wat vooraf vaak is bedacht aan
alle kanten aangepast.”
Van Dorp is blij met de stap richting zorg en
communicatie, vertelt Wilfred. We hebben zoveel
vertrouwen in de markt, dat we graag willen
groeien om beter te worden. We staan op het
gebied van private LTE en zorgcommunicatie
dan ook aan de vooravond van een nieuwe
acquisitie om private LTE nog sterker te kunnen
wegzetten in de zorgmarkt.”
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ASCOM: TECHNOLOGIE
MAAKT DE ZORG
PROACTIEVER EN
MENSELIJKER
De zorg staat onder druk. Op veel plekken neemt technologie al zorg
uit handen. Het maakt het werk gemakkelijker en draagt bij aan een
veilige omgeving voor patiënt en bewoner. Solution provider Ascom
ontwikkelt hiervoor al geruime tijd hardware en software. Een open
platform moet de efficiëntie en flexibiliteit verhogen.
Kilometers worden er soms afgelegd in de zorg.
Alleen al op nachtelijke rondes in ziekenhuizen
en zorginstellingen zijn medewerkers veel tijd
kwijt aan controles. Dankzij technologie behoort
dat op verschillende plaatsen nu goeddeels tot
het verleden. “Slimme sensoren en alarmsystemen dragen eraan bij dat het personeel wordt
gealarmeerd als er daadwerkelijk iets aan de
hand is”, zegt Kees van Haren. Hij is channel
manager bij Ascom, dat onder meer dit type
oplossingen ontwikkelt. Technologie kan de
druk in de zorg helpen verlichten. Ook in de
pandemie, zo blijkt. “In het Slingeland
Ziekenhuis in Doetinchem werd een deel van
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de COVID-19-patiënten die in isolatie werden
verpleegd continu op afstand gemonitord.
Hierbij werden lichaamswaarden draadloos
gemeten door het gebruik van sensoren. De
patiënten werden dankzij deze technologie 24/7
in de gaten gehouden”, vervolgt Kees.

Handen vrij

Het voorbeeld uit Doetinchem toont volgens
hem aan hoe een juiste inzet van technologie
de zorg efficiënter kan maken. Zo hebben
medewerkers de handen vrij voor andere
zorgtaken. Gezien de tekorten in de zorg
neemt de behoefte aan innovatieve techno-

logische oplossingen alleen maar toe, meent
hij. Ascom in Nederland, onderdeel van het
gelijknamige internationale concern, levert
ICT-oplossingen zoals realtimecommunicatie
alarmeringssystemen binnen de segmenten
cure, care en enterprise. Hiermee ondersteunt
het ziekenhuizen en langdurige zorginstellingen enerzijds en daarnaast het bedrijfsleven.
Dit doet het onder meer met communicatie
en messaging devices (smartphones, wifi en
IP-DECT-toestellen, pagers), zorgdomotica,
klinische software, verpleegoproepsystemen en
(brand)veiligheidssystemen. Of, zoals Kees het
verwoordt: “Alles wat ervoor zorgt dat kritische
informatie op de juiste tijd, de juiste plek en
bij de juiste persoon terechtkomt om de juiste
beslissing te nemen.”

Open platform

De producten en systemen van Ascom doen

IT/TELECOM HEALTHCARE

middels overzichten, rapportages en berichten
naar de juiste persoon of device verzonden.
Dit ‘enablet’ professionals, en zorgt ervoor
dat informatie zichtbaar en deelbaar is op
belangrijke momenten via bijvoorbeeld een
alarmeringsapplicatie op een smartphone of
webapplicatie in een overzichtelijk dashboard.”

Jasper Coppes

Op de werkvloer

Dit resulteert er op de werkvloer bijvoorbeeld
in dat de verpleegkundige een alarmbericht
ontvangt zodra de vitale waarden van een
patiënt afwijken. Ook, zo vervolgt Jasper, kan
het de communicatie in teams stroomlijnen.
“Het platform voorziet in een chatfunctie.
Wanneer dat nodig is, kan ook een niet
aanwezige behandelend arts aan de chat
worden toegevoegd voor het delen van informatie en overleg over de patiënt. Daarnaast
is het mogelijk om het elektronisch patiëntendossier aan het platform te koppelen. Een van
de voordelen daarvan is dat alarmberichtgeving
ermee kan worden verrijkt. Een medewerker
ontvangt niet alleen een melding, maar bijvoorbeeld ook informatie over hoe de persoon
in kwestie het best kan worden behandeld.
Alarmering die via het platform loopt is zo in te
richten dat op het moment dat een medewerker
niet binnen een bepaalde tijd reageert, anderen
worden gealarmeerd”, vertelt Jasper.

Kees van Haren

Vrij bewegen
hun werk in een missie kritische omgeving.
Oftewel: er hangt veel af van de oplossingen.
Met het eigen open Ascom Healthcare Platform
heeft de ICT-aanbieder hiervoor naar eigen
zeggen een veilig en sterk instrument in handen.
Aan dit softwareplatform kunnen alle systemen
en communicatiemiddelen van de zorg locatie
worden gekoppeld en geïntegreerd. Vanwege
het open karakter kunnen dit ook oplossingen
van andere partijen zijn. Groot voordeel is dat
gegevens en systemen die veelal verspreid zijn
in de organisatie hierin samenkomen. Resultaat:
sneller en eenvoudiger inzicht in informatie en in
sommige gevallen gerichtere alarmering. “Het
Ascom Healthcare Platform is opgebouwd
uit de onderdelen integrate, orchestrate en
enable”, vertelt segment expert Cure Jasper
Coppes. “De systemen en devices worden
eerst geïntegreerd in het platform. De data
hieruit wordt vervolgens georkestreerd en

Producten en systemen van Ascom komen we
ook tegen in de langdurige zorg. Ze spelen in
op meerdere facetten; de behoefte aan vrijheid
en zelfstandigheid van cliënten, de noodzaak
van een veilige omgeving en medewerkers
die de taken zien opstapelen. “Hun nachtelijke rondes kunnen zoals gezegd voor een
groot deel al worden verlicht met behulp van
sensortechnologie. Dankzij sensoren in bedden
en leefruimten is het mogelijk dat de verpleging
een melding ontvangt als een bewoner te lang
wegblijft na een nachtelijk toiletbezoek of gaat
dwalen over de afdeling. En de mogelijkheden
reiken verder. Zo zijn met technologie ook leef
cirkels te realiseren. Kwetsbare cliënten kunnen
dankzij sensoren in een hals- of polszender
zich toch zowel binnen als buiten relatief
vrijer bewegen door persoonlijke leef cirkels.
Bevinden ze zich toch hierbuiten of dreigt dat
te gebeuren, dan ontvangen medewerkers een
melding”, vervolgt Kees.
>>>

‘EEN COMBINATIE
VAN DATA UIT
VERSCHILLENDE
(ALARM)
BRONNEN KAN
ER BIJVOORBEELD
OP DUIDEN DAT
IEMANDS TOESTAND
DREIGT TE
VERSLECHTEREN’
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‘ACHTERAF IS ALTIJD
INZICHTELIJK WAT HET
PRECIEZE MOMENT
VAN ALARMERING
IS GEWEEST, EN
HOELANG HET
DUURDE VOORDAT
EEN MEDEWERKER TER
PLAATSE WAS’

Proactieve zorg
Alarmeringen in de cure en care zoals hierboven
geschetst kunnen naar elk gewenst endpoint
worden verzonden, zolang ze via het softwareplatform worden verstuurd. Elke organisatie
die dit verlangt kan worden voorzien van een
geïntegreerde totaaloplossing. Kees merkt op
dat het platform - naast efficiëntie - ook andere
voordelen oplevert. “In de zorg wordt steeds
meer gestuurd op kwaliteit. Binnen het platform
is er natuurlijk ontzettend veel data op één plek
beschikbaar. Alles wordt geregistreerd en veilig
opgeslagen. Achteraf is altijd inzichtelijk wat het
precieze moment van alarmering is geweest, en
hoelang het duurde voordat een medewerker ter
plaatse was”, zegt Kees.
Bovendien kan de werkwijze er volgens hem
aan bijdragen dat de zorg steeds proactiever

wordt en dat er meer ruimte ontstaat voor een
vooruitziende aanpak. Collega Jasper merkt
op dat met verzamelde data en de toevoeging
van intelligentie steeds meer en betere analyses
zijn te maken. “En voorspellingen. Zo kan een
combinatie van data uit verschillende (alarm)
bronnen er bijvoorbeeld op duiden dat iemands
toestand dreigt te verslechteren.”

Partners

Meer efficiëntie in de zorg en het stroomlijnen
van processen bereik je natuurlijk niet alleen.
Ascom levert sinds jaar en dag zelf direct aan
eindgebruikers, maar zoekt het daarnaast
sinds een jaar of tien ook steeds meer in sterke
partnerschappen. Het indirect sales-kanaal
bestaat onder meer uit zogenoemde alliance
partners. Zij verkopen producten en systemen

Integratie van informatie in het Erasmus MC
Erasmus MC koos voor Ascom als strategische partner om de implementatie van het
‘Medical Integrated Communications and Information System’ van het ziekenhuis te leiden.
Het doel was het integreren van de digitale informatiesystemen van het Erasmus MC in één
platform. Jasper Coppes vertelt: “Er werden diverse onderdelen van het Ascom Healthcare
Platform gecombineerd: software, smartphones, integratie met elektronische patiëntendossiers (EPD) en applicaties van derden. Het resultaat was een end-to-end oplossing, met
Ascom Unite en Digistat software die afgeschermde IT-zorgsystemen en gefragmenteerde
gegevens integreert met het EPD-systeem van het ziekenhuis, om digitale informatiehiaten
te dichten. Bovendien orkestreert en filtert de software klinische informatie, kent deze er
prioriteiten aan toe en zorgt de software voor snelle en uniforme levering ervan aan aangewezen zorgverleners. Zorgverleners ontvangen contextrijke alarmen, voorzien van de naam
en locatie van de patiënt, rechtstreeks op hun smartphone.”

en krijgen hierin begeleiding van Ascom, dat zelf
zorgdraagt voor installatie en de opvolging van
servicecontracten. Kees vervolgt: “Daarnaast
werken we samen met Certified Solution
Partners op de niveaus brons, zilver en goud.
Zij zijn getraind en verzorgen zelf installatie en
onderhoud. Ook werken we samen met distributeurs. Langzaamaan zien we onze directe en
indirecte kanalen naar elkaar toe groeien. De
samenwerking met onze partners wordt steeds
breder en intensiever. Dankzij hen is het mogelijk
om in te spelen op een groeiende behoefte aan
slimme technologische oplossingen en is er een
zekere schaalgrootte bereikt. We zijn op zoek
naar meer partners. Samen kunnen we de zorg
namelijk proactiever maken. Hierdoor is er meer
tijd voor de handen aan het bed.”

Smart monitoring in care

Ascom past op verschillende locaties
smart monitoring toe. De technologie
doet niet alleen dienst in ziekenhuizen,
maar ook in de langdurige zorg. Zo
verkent zorgorganisatie BrabantZorg de
mogelijkheden van continue monitoring
en wat de technologie kan betekenen
voor verpleeghuizen en thuiszorg. Een
geselecteerde groep bewoners draagt
hierbij wearables waarmee waarden
zoals hartslag en hartritme draadloos en
continu worden gemeten. Zo kan een
gezondheidsverslechtering bij hen eerder
worden opgemerkt en wordt daarnaast de
medewerker zorg uit handen genomen.
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MWC 2022;
5G CRUCIAAL
VOOR
METAVERSE,
EUROPA RAAKT
ACHTEROP
Metaverse en 3D toepassingen

Al jaren wordt er gesproken over 5G toepassingen. Misschien kent u de film ‘Ready Player
One’ uit 2018. In de film ontvluchten mensen
het gewone leven en bezoeken een virtueel
universum genaamd OASIS. In 4K met een
Dolby versterker een geweldig spektakel. In
Barcelona was er op veel plekken ook een
spektakel met het Metaverse, Augmented
Reality en Virtual Reality. Ook de termen Mixed
Reality en eXtended Reality worden gebruikt.
Het is nu heel duidelijk: dit is allemaal mogelijk
met 5G. Vanuit de groei van het mobiele
dataverkeer ligt er sowieso een rol voor 5G,
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maar nu is er een échte toepassing waar 5G
noodzakelijk voor is en die vrijwel iedereen
aanspreekt. Voor een goede virtuele verbinding
is een lage end-to-end latency (minder dan 20
ms) en een bandbreedte van enkele honderden
Megabit per seconde noodzakelijk. Binnenshuis
kan dit natuurlijk ook met WiFi, maar buitenshuis
is 5G de beste optie. De wereld om ons heen
kan er dankzij de Metaverse heel anders uitzien,
zoals Huawei bijvoorbeeld aantoonde. Op de
afbeelding de Plaza de Espana, met het oude
beursterrein.
Het Koreaanse SK Telecom liet zien dat ze al
verder zijn dan VR en 3D: op hun stand was

De organisatie van Mobile World
Congress 2022 kon opgelucht
ademhalen nadat het de editie
2020 op het allerlaatst moest
cancellen en er vorig jaar in juni
2021 een uitgedunde versie
was. Deze editie swingde weer
als bijna vanouds met meer dan
60.000 bezoekers. Hier volgt een
kort overzicht van ontwikkelingen die opvielen

er zelfs een 4D experience te ondergaan in
een echte kermisattractie (zie afbeelding SK
Telecom). Eindelijk een ‘serieuze’ toepassing
van 5G!

Mobiele Operators

Mobile World Congres is een beurs die door
mobiele operators wordt georganiseerd. Zij
laten hun nieuwe ontwikkelingen zien (zoals SK
Telecom en vele anderen) en gebruiken het ook
om te kijken wat leveranciers allemaal te bieden
hebben. De grote stands van operators zelf blijf
ik daarbij bijzonder vinden: welke klanten ga je
daarmee binnenhalen? Een Aziatische of Duitse
operator is kennelijk in Barcelona vooral om hun
merk te promoten, het zakelijk belang ontgaat
mij.
Vanuit de GSMA (de vereniging van mobiele
operators) werd wel een duidelijk signaal
afgegeven aan Europa: er is een grote behoefte
aan gereguleerd spectrum en uniformiteit over
de landen. In veel landen (zoals in Nederland)
is de 3,5 GHz band en de 26 GHz band nog
niet beschikbaar, waardoor de 5G transformatie
achterloopt. Door China Telecom wordt dit
jaar de 1 miljoenste (!) 5G zendmast geplaatst.
De voorspelling is dat we in Europa aan het
einde van dit decennium net zo ver zullen zijn
als China aan het einde van 2022 is. We gaan
steeds verder achter de feiten aanlopen.
Een tweede signaal kwam onder andere van
Telefonica: de operators zullen de komende
jaren nog honderden miljarden gaan investeren
in 5G roll-out, maar het zijn vaak de `over the
top’ partijen zoals Youtube, Netflix en Meta die
verdienen aan de mobiele netwerken. Daarnaast
zijn er nog vele mensen niet verbonden met de
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digitale wereld, die dreigen veel te missen op
het vlak van onderwijs en kennis. Operators
zoeken naar manieren om ook hen te verbinden,
bijvoorbeeld door Open RAN.

Open RAN

Vorig jaar werd al duidelijk dat Open RAN door
veel leveranciers wordt aangegrepen om mee
te doen in de 5G netwerk roll-out. De markt
wordt langzamerhand wat volwassener, met dit
jaar veel strategische partnerships. Qualcomm
(leverancier van modemchips aan Apple en
Samsung) is nu ook volop in de markt van
Open RAN gestapt, met samenwerkingen met
Microsoft Azure (5G Core en Edge Compute),
Mavenir (ontwikkeling massive MIMO 5G
zenders) en HPE. Met deze laatste levert
Qualcomm de X100 5G RAN Accelerator Card.
Deze kaart is als een soort videokaart in een
server te steken en zorgt voor de complexe 5G
radio berekeningen en interfaces. De interfaces
naar de radiozenders zijn waarschijnlijk 3x
100 Gigabit per seconde (zie afbeelding). Het
is namelijk gebleken dat Open RAN op een
standaard server met processoren niet genoeg
rekenkracht heeft voor de complexe 5G radio
berekeningen en de hoge interface snelheden.
Ook Intel, AMD (met Xilinx) en Dell met Marvell
lieten in Barcelona hun 5G accelerator PCIe
insteekkaarten zien. Veel operators zijn volop
bezig met Open RAN ontwikkeling, maar voor
grootschalige 5G roll-out is het nog te vroeg.

Netwerkleveranciers

5G netwerktechnologie is nu met een evolutie
bezig: apparatuur wordt kleiner, krachtiger en
zuiniger (niet alle drie tegelijkertijd). Bij 5G is een
integratie van zender en antenne ook steeds
vaker gebruikelijk, het is zelfs noodzakelijk voor
massive MIMO antennes. Nokia is daarvoor
bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan

met Commscope, een grote Amerikaanse
leverancier van radio producten. Vol trots werd
de IPAA getoond, de Interleaved Passive Active
Antenna, waarbij een actieve massive MIMO
module bovenop een een multiband passieve
antenne wordt geplaatst (zie afbeelding). Dit is
met name gericht op de roll-out van 3,5 GHz
netwerken. Huawei liet dit al eerder zien en ook
Ericsson heeft met de nieuwe Air 3218 een
vergelijkbaar product in huis.
Samsung is met 5G netwerk technologie nu
ook actief in Europa, waar ze voorheen alleen
Zuid-Korea en Amerika als grote markten
hadden. Met hun portfolio voor 3,5 GHz, Private
5G en mmWave producten heeft men zelfs
een prestigieuze onderscheiding gekregen in
Barcelona. Naast Ericsson en Nokia verwacht ik
dat we meer gaan horen van Samsung.

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

Private 5G

In Barcelona was er ook weer veel Private
5G nieuws. Vorig jaar waren er veel aankondigingen, het afgelopen jaar zijn in Engeland,
Duitsland en Frankrijk daadwerkelijk grote
projecten gebouwd. Microsoft, Cisco, HPE
en Amazon zijn een paar grote namen die
vanuit hun IT achtergrond ook graag Private
5G leveren. Ook een operator als Verizon uit
Amerika levert wereldwijd aan de grootzakelijke
markt netwerken. In Barcelona werd misschien
wel pijnlijk duidelijk dat mobiele operators op dit
gebied niet de belangrijkste rol lijken te spelen.
In Amerika is met CBRS en in Duitsland met 100
MHz in de 3,5 GHz band voor private netwerken
zijn operators niet meer strikt noodzakelijk. De
belofte van de diverse partijen is dat de uitrol
en configuratie van een private 5G netwerk
niet complex hoeft te zijn. Mijn ervaringen uit
de praktijk zijn wat anders, maar ik ben wel blij
met de brede interesse die er zijn voor deze
ontwikkelingen.

Conclusie

De markt voor 5G netwerkapparatuur wordt
steeds volwassener en ook duurzaamheid
begint een thema te worden. Mobiele connectiviteit is voor onze samenleving van groot
belang geworden. Het leveren van netwerken
is niet meer alleen iets van een beperkt aantal
operators en leveranciers, maar het is een groot
een divers ecosysteem aan het worden. En dat
zie ik als een positieve ontwikkeling!
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MWC (2); VOLOP
INTERESSANTE
HARDWAREINTRODUCTIES

MWC is steeds meer een technologie event voor connectiviteit,
waarbij zaken als 5G, private
networking, Open RAN en security centraal staat en de introductie van mobiele hardware op
de achtergrond dreigt te raken.
Maar nog altijd zijn er meer dan
genoeg interessante introducties
op MWC. We zetten ze hier op
een rij.
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Ook dit jaar werd een hele reeks nieuwe
smartphones getoond, met producten van
Samsung, Honor, Xiaomi, OPPO, ZTE, TCL, en
Nokia HMD. Nu 5G vrijwel standaard is, gaat de
focus meer naar de zaken als betere camera’s,
verbeterde display technologie, superieure
verwerkingspower en verbeterde gebruikerservaringen door voortdurend gebruik van AI-,
AR- en VR-functies. Daarnaast was er aandacht
voor het gebruik van snelladen als een belangrijk
onderscheidend vermogen, dat door zowel
OPPO als Honor in de strijd werd gegooid.
OPPO claimde een doorbraak in snellaadtechnologie met zijn 150W SUPERVOOC oplossing,

dat is uitgerust met een systeem genaamd
Battery Health Engine dat de levensduur van de
batterij verdubbelt en de en de gezondheid van
de batterij verbetert. Het bedrijf kondigde ook
aan dat het “de grenzen van opladen verlegde”
met een 240W SUPERVOOC flash charge die
een 4,500mAh batterij tot 100% zou opladen in
negen minuten.

Premium segment

Het was Honor die zijn stempel drukte op MWC
2022 door zich te richten op de premium smartphone sector met met de onthulling van zijn
nieuwe Magic 4-serie smartphones, die gebruik-
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NXTPAPER-familie, en de TCL TAB 10s 5G, een
van de eerste betaalbare tablets met 5G-connectiviteit.
Honor heeft ook zijn portfolio van smart life-producten uitgebreid en onthulde zijn nieuwe Watch
GS 3 en Earbuds 3 Pro, die als eerste in de
branche beschikt over een innovatieve temperatuurmeting.

maken van Qualcomm’s vlaggenschip processor
van Qualcomm en tegelijkertijd de AI-mogelijkheden verbeteren. Smartphones zoals TCL’s
30 Series-portfolio, ZTE’s Blade V40-serie, en
toevoegingen aan Nokia HMD’s C-serie werden
allemaal gelanceerd op MWC, maar meer aan
de onderkant van de markt.
Hoewel opvouwbare smartphones op verschillende stands te zien waren, met name bij
Samsung, was het langverwachte gebruik van
een oprolbaar scherm in een smartphone niet zo
zichtbaar als verwacht. De uitzonderingen waren
twee toestellen - TCL’s “Fold ‘n Roll” (die zowel
“Fold ‘n Roll” (die zowel vouwt en rolt) en een
OPPO smartphone. Maar dit waren concepten,
waarvan de productie waarschijnlijk nog wel een
tijdje op zich laat wachten.

Verbreding productportfolio

Huawei heeft beloofd zich terug te vechten op
de apparatenmarkt na zich te hebben moeten
terugtrekken uit smartphones en heeft zich nu
vastgebeten in de Business-to-Business (B2B)
sector door de lancering van zeven nieuwe
producten op MWC, waaronder de eerste allesin-één desktop MateStation X, de eerste E-Ink
tablet HUAWEI MatePad Paper, en de eerste
laserprinter HUAWEI PixLab X1. Deze lanceringen bieden een nieuwe strategische richting
voor Huawei en brengen het een stap dichter
bij de verwezenlijking van haar visie voor slimme
kantoren, waardoor gebruikers een “Super
Device” systeem kunnen vormen.
Naast het enorme aanbod van Samsung’s
tablets, notebooks en wearables op de stand,
Vormden de meest opvallende lanceringen op
MWC drie nieuwe tablets van TCL, waaronder
de nieuwste toevoeging aan de innovatieve

Mobiele hotspot routers

Als groeiende sector tijdens de pandemie waren
mobiele hotspot-routers en Fixed Wireless
Access (FWA) CPE-apparatuur goed vertegenwoordigd op de beursvloer in Barcelona.
ZTE nam het voortouw en lanceerde zijn vierde
generatie van 5G FWA- en mobiele routerproducten, terwijl het ook aankondigde dat het
dat het wereldwijd de mijlpaal van een miljoen
leveringen voor deze 5G-producten had bereikt.
De ZTE-serie omvat het indoor 5G CPE MC888
vlaggenschip (het eerste Wi-Fi7 5G CPE-apparaat), de outdoor 5G CPE MC889-serie,
en de nieuwe generatie draagbare 5G MiFi
MU5120. TCL heeft ook zijn steentje bijgedragen door zijn portfolio uit te breiden met
de lancering van de LINKHUB 5G CPE HH515
en LINKZONE 5G Mobile Wi-Fi MW513,
met ondersteuning zowel 5G Sub-6GHz als
mmWave.
Andere opvallende aankondigingen waren Bullitt
Group’s Cat Q10 5G robuuste mobiele hotspotrouter en een nieuwe 5G CPE T2-apparatuur
van OPPO.
Dergelijke aankondigingen helpen om het
5G-ecosysteem nog verder te laten groeien dan
alleen smartphones, en via partnerships stellen
deze verbonden apparaten meer operators
in meerdere landen en regio’s in staat om
gebruikers toegang te bieden tot betrouwbare
en betaalbare producten, vaak binnen 5G.

Als onderdeel hiervan werd de eerste chipset
die de komende Wi-Fi 7 standaard onthuld, de
Qualcomm FastConnect 7800, die datasnelheden belooft tot 5,8 Gbps en een latency van
slechts 2 ms.
Ook werd High Band Simultaneous (HBS)
Multi-Link technologie, Qualcomm’s implementatie van een van Wi-Fi 7’s belangrijkste functies,
Multi-Link Operation (MLO). Wi-Fi 7 is klaar om
een revolutie teweeg te brengen in toepassingen
die een extreem hoge doorvoer en ultralage
latency vereisen, waaronder AR/VR, gaming en
8K-streaming.
Qualcomm’s aankondiging van de eerste Wi-Fi
7-chipset heeft de komst van Wi-Fi 7 versneld,
en hoewel de definitieve standaard naar
verwachting pas in 2024 door de Wi-Fi Alliance
zal worden vrijgegeven, zullen we waarschijnlijk
Wi-Fi 7-ready consumenten apparaten op de
markt zien komen terwijl de standaard nog in
de ontwerpfase is, zoals het geval was met de
vorige generaties van Wi-Fi.
Met Wi-Fi 7 als aandachtstrekker zou het
gemakkelijk zijn om te vergeten dat Wi-Fi 6E
nog geen twee jaar op de markt is. Maar op
MWC 2022 was er genoeg aandacht voor Wi-Fi
6E, met productaankondigingen, waaronder
Samsung’s Galaxy Book 2 Pro 360 en Lenovo’s
ThinkPad T16.
ZTE lanceerde hun AX11000 Wi-Fi 6E
XGS-PON ONT, die EasyMesh ondersteunt.
Voor woningen of kantoren die geen breedbandinfrastructuur hebben, onthulde OPPO
de 5G CPE T2 (volledig gemaakt van gerecyclede materialen) die 5G-signalen omzet naar
Wi-Fi-verbindingen. Technologieën die Wi-Fi
aansturen Cellulaire convergentie waren ook
te zien, met Tessares die handover prestaties
demonstreerde met hun “over the core”
ATSSS-oplossing.

Draadloze connectiviteit, Wi-Fi 7

Een van de meest in het oog springende
aankondigingen op MWC 2022 was de
lancering door Qualcomm van Snapdragon
Connect, een nieuwe merknaam die zal worden
toegewezen aan apparaten die Best-in-Class
5G-, Wi-Fi- en Bluetooth-connectiviteit bieden.
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Trust wordt alliantiepartner van
Barco ClickShare
Trust is officieel toegetreden tot de Barco ClickShare alliantie. De samenwerking is
bedoeld om de integratie van de systemen en het gebruik voor de klanten te optimaliseren. Barco werkt in deze alliantie samen met bedrijven in hun respectieve domeinen
om de best beschikbare oplossingen aan te bieden. Partners van de ClickShare
Alliance zijn aanbieders van hardware zoals Logitech, Jabra, Yamaha en Poly. Trust
lanceerde begin vorig jaar zijn eerste plug-and-play videoconferencingoplossing, “Iris”.
Barco ClickShare Conference is een draadloos zaalsysteem dat deelnemers aan
vergaderingen in staat stelt hybride conferenties te houden vanaf hun laptops. Met
slechts één klik starten deelnemers een videogesprek vanaf hun eigen apparaat met
de conferencetool van hun voorkeur. Als officiële Barco ClickShare partner consolideren zij de positionering van “Iris” als een hoogwaardige conferentieoplossing.

EPOS lanceert EXPAND 40 serie: vereenvoudigde
samenwerking
EPOS lanceert vandaag de EPOS EXPAND 40
series. Een nieuwe bluetooth speakerphone voor op
kantoor. Daarmee voldoet het bedrijf aan de groeiende
behoeften van werknemers om hybride te werken. De
plug-and-play Bluetooth® speakerphone is speciaal
ontworpen voor kleine tot middelgrote vergaderruimtes. De EXPAND 40 serie neemt veel voorkomende frustraties rond vergaderingen weg, zoals een
ingewikkelde opstelling of losgekoppelde audio. Met de
EXPAND 40 serie wordt elk teamlid gehoord, ongeacht
de locatie.

Snom breidt lijn ip-toestellen uit
Snom heeft zijn portfolio van IP-bureautelefoons van de D3XX- en D7XX-serie
herzien. De topmodellen van de serie (D385 en D785) zijn nu verkrijgbaar zonder
Bluetooth (D385N en D785N). De rest van de uitrusting blijft hetzelfde. Deze
beslissing was gebaseerd op een partnerenquête waarin 97 procent van de
deelnemers aangaf de Bluetooth-functie nog nooit te hebben gebruikt - en er
ook op middellange termijn geen gebruik van te maken. “Door de uitrusting van
onze twee vlaggenschepen aan te passen met behoud van het gebruikelijke
scala aan functies, brengen we onze klanten nog dichter bij elkaar door precies
te bieden wat ze willen van beide modellen - natuurlijk tegen de aangepaste
prijs”, zegt Florent Aubert, hoofd Product Management snom. Met de nieuwe
D713 breidt Snom ook zijn D7XX-serie uit met een bureautelefoon voor gebruik
in grotere hotelcomplexen, openbare ruimtes zoals entreehallen en ziekenhuizen
of callcenters met veel werkplekken. Met zijn TFT-kleurendisplay en twee gigabitpoorten ondersteunt de D713 zes SIP-identiteiten en biedt hij vier vrij programmeerbare functietoetsen die zijn uitgerust met LED’s. Daarnaast is HD-audio
geïntegreerd. De Snom D713 is nu verkrijgbaar.
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Simyo gaat ook
smartphones verkopen
Simyo is geen Sim Only aanbieder meer.
Bij het dochterbedrijf van KPN kun je vanaf
nu namelijk ook terecht voor een mobiele
telefoon. Simyo verruimt daarmee het
bestaande aanbod van Sim Only abonnementen en prepaid. Simyo gaat nieuwe
enrefurbished telefoons aanbieden. De
telefoons kunnen in één keer worden
betaald, gedeeltelijk of gespreid over twee
jaar.

Zoom introduceert Avatars voor Zoom
Meetings en Webinars
Zoom introduceert nieuwe Avatars voor tijdens je Zoom-meetings. Avatars zijn virtuele
dieren die meebewegen met je gezicht en gezichtsuitdrukkingen. Deze functie is
beschikbaar op zowel desktop als app en maakt vergaderen een stuk leuker. De
nieuwe Avatars zijn een aanvulling op de bestaande virtuele achtergronden, filters en
stickers, Immersive View en Zoom Apps. De nieuwe feature herkent onder andere de
vorm van je gezicht, ogen, neus en mond om je bewegingen virtueel te spiegelen. De
Avatar maakt hiervoor geen gebruik van gezichtsherkenning en slaat geen data over
je gezicht op. Het is een makkelijke en leuke manier om een originele twist te geven
aan virtuele (school)lessen, teambuilding-meetings en webinars. Op dit moment zijn
verschillende dieren beschikbaar als Avatars – maar houd zeker nieuwe updates in de
gaten!

Huawei verbindt apparaten met zijn
Super Device
Huawei heeft zijn Super Device-concept aangekondigd, een nieuwe oplossing die
de verbinding en samenwerking tussen verschillende Huawei apparaten aanzienlijk
verbetert. Deze nieuwe functie sluit aan bij Huawei’s ambitie voor een dagelijks
leven waarin intelligente apparaten ons leven verrijken. Hierbij kijkt het bedrijf naar
vijf belangrijke thema’s, te weten Gezondheid en Fitness, Reizen, Smart Office,
Entertainment en Smart Home. Huawei mikt met zijn Smart Office oplossing op een
efficiënte werkervaring, waarbij de focus ligt op een vlotte samenwerking tussen
verschillende Huawei apparaten. Zo kun je, dankzij Cross-Device Collaboration en
Ecosystem Integration, meerdere apparaten op een eenvoudige wijze met elkaar te
verbinden. Dit biedt iedereen een unieke ervaring die de creativiteit en communicatie
bevorderd.
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Escaleren is géén vies woord
U kent de uitdrukking wel: ‘Ik wens u veel klanten’. Dat staat dan,
cynisch bedoeld, voor veel ‘gedoe’. Ik maak er een variant op: ‘Ik wens
u alle klanten toe’. Want moet een leverancier wel alle klanten die binnen
bereik komen, willen hebben?
Ik hoor de laatste tijd steeds vaker dat een leverancier niet zal inschrijven
op een project. In het begin was ik daar verbaasd over. Tegenwoordig
raak ik er aan gewend. Potentiele projecten worden steeds vaker
‘gekwalificeerd’ en dat is goed. Als aanbieder moet je
het gevoel hebben een kans te maken op de opdracht. Je kunt je
resources immers maar beperkt inzetten.
Je kunt je beter focussen op kansrijke aanvragen.
Als consultant merk ik dat klanten vaak denken ‘de macht in handen
te hebben’ en dat ze kunnen eisen wat ze willen. Ik moet dat vaak
afremmen. Je kunt de markt afschrikken als je te hoge eisen stelt. Zeker
als het aanbod beperkt is (er wordt iets speciaals gevraagd), dan moet
je je er rekenschap van geven dat je voldoende aanbieders geïnteresseerd houdt.
Dat evenwicht, dat leverancier en klant met elkaar moeten zoeken,
vraagt inleving in elkaars wereld en in de vraag hoe tot elkaar te komen.
Dat evenwicht, dat tot een partnership moet gaan leiden, eindigt niet bij
de opdrachtverstrekking of bij de oplevering na implementatie.
Dat evenwicht moet constant worden bewaard en opnieuw worden
gevonden als de situatie verandert.
De leverancier heeft hierbij een zorgplicht. Bij conflicten tussen
leverancier en klant blijkt dat rechters steeds vaker meer gewicht
toekennen aan de zorgplicht en dat een eis tot schadevergoeding van
de klant aan de leverancier wordt toegekend. Die zorgplicht begint al
tijdens het offertetraject. Hierbij moet de leverancier (dan nog aanbieder)
zorgen dat de verwachtingen van de klant (dan nog prospect) op de
juiste manier wordt gemanaged en dat de potentiële klant goed wordt
geïnformeerd. Een aanbieder mag, moet zelfs, kritische vragen stellen.
Bang zijn dat de prospect de aanbieder dan diskwalificeert mag geen

reden zijn. De rechter zal dat geen valide argument vinden. Dus als een
potentiële klant een onzinnige of niet-haalbare eis stelt, dan is het de
plicht van de aanbieder om hierop te reageren.
Tijdens de implementatie wordt de samenwerking tussen klant en
leverancier vaak op de proef gesteld. De klant wil de controle houden
over het project, maar de leverancier heeft de ervaring in het implementatietraject. De klant heeft vaak ook moeite om voldoende project
medewerkers te vinden. Het implementatietraject volledig uit handen
geven aan de leverancier is het andere uiterste en levert niet zelden
discussies op. Welke vorm ook wordt gekozen, ook hier heeft de
leverancier een zorgplicht. Gefactureerde uren en meerwerk moeten
goed gedocumenteerd door de leverancier en geaccordeerd
worden door de klant. Het tijdig opleveren van informatie door de klant
is vrijwel altijd een uitdaging. Het gevolg is dan een schuivende planning.
De projectleider van de leverancier wordt steeds een beetje dwingender
in de uitspraken maar probeert toch de kool en de geit te sparen. De
klant ervaart dat dan weer als ‘er zit toch nog rek in’. En als dat niet het
geval blijkt te zijn, dan volgt uitstel van de migratie. Gevolg: ontevredenheid en over en weer verwijten.
In dit kader hoorde ik recentelijk van een opdrachtgever de volgende
uitspraak:“Escaleren is geen vies woord”. Met andere woorden, trek
tijdig aan de bel, laat het niet zo ver komen.
Met goed projectmanagement, duidelijkheid over haalbaarheid en een
realistische kijk op eisen, wensen, doorlooptijden en verwachtingen
en niet in de laatste plaats duidelijke communicatie kunnen projecten
leiden tot een goed partnership met wederzijds vertrouwen en een lange
samenwerking.
Ik wens u veel mooie projecten met af en toe
wat escalatie.
Marcel Ederveen
Senior Consultant • MEcom Consulting
info@mecom-consulting.nl

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.
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Duurzaam met HERMA
Gebruik van
FSC®-gecertificeerd
papier

• van 100% oud papier
• bijzonder arm aan schadelijke stoffen

Papieren schriftkaften
& Recycling etiketten

Productie zonder
CO2 sporen

Toewijding aan
Duitsland als
vestigingsplaats
van de onderneming

Naleving van de
Europese
houtverordening

Geen twijfelachtig
toegevoegde of
gevaarlijke stoffen
Gecertificeerd
energie-management

Wij zijn klimaatneutraal!
Sinds 2021 dragen we zorg voor
een klimaatneutrale uitstoot binnen
onze reikwijdte
Op basis van het wereldwijd erkende
Greenhouse Gas protocol
Klimaatneutralisering van de uitstoot binnen
ons eigen bereik (Scope 1 en 2)
100% ecostroom uit nieuwe energiebronnen
100% inkoop van „groen gas“
Compensatie door ecologische en sociale
projecten met MyClimate

www.herma.nl

