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Duurzaam?
Nog lang niet!
Voor dit nummer van OFM had ik een boeiende round table met vertegenwoordigers uit de
wereld van kantoorinrichting- en kantoormachines. Een van hen vertelde een leuke anekdote.
Die begon ermee dat ze al in 1990 bij haar werkgever HAG een milieumanager in dienst
hadden. Het probleem indertijd was alleen dat ze daar na een tijdje afscheid van hebben
genomen. Reden was dat deze manager wat al te vaak in de gevangenis belandde. Niet
omdat hij crimineel was, maar als milieuactivist wel zo werd behandeld. Regelmatig liet hij
zich vastketenen aan een hek van een milieuonvriendelijk bedrijf, waarna een enkele reis naar
het gevang volgde.
Het feit dat deze Scandinavische meubelfabrikant al dertig jaar geleden het milieu hoog op
de agenda zette, geeft te denken. Tijdens deze round table bleek al snel dat ik aan tafel zat
met een paar voorlopers op dit gebied. Bedrijven die begrijpen dat duurzaamheid en dus het
verduurzamen van álle onderdelen in onze keten een vanzelfsprekendheid is.
Bij hen is het een vanzelfsprekendheid, maar bij veel partijen in de markt lijkt dit nog helemaal
doorgedrongen. Maar pas op; de tijd dat je kon afwachten of duurzaamheid kon inzetten als
een eenvoudige marketingtruc is echt voorbij.
Als er iets is wat ons de laatste drie jaar met corona, leveringsproblemen en een serieuze
energiecrisis geleerd heeft, is het wel dat we niet ontkomen aan de snelle veranderingen op
dit gebied. En dat inkopers en eindklanten enorm belangrijk zijn om leveranciers in beweging
te krijgen. Samen moeten werken aan een duurzamer wereld. Qua materiaalgebruik, circulariteit, transport en niet in de laatste plaats in onze omgang met elkaar.
Wen er maar aan, nee sterker nog, werk er maar aan. (als je daar niet al druk mee was;)

Joost Heessels

TELECOMMAGAZINE
onafhankelijk vakblad over telecommunicatie en netwerken
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Tweeps komen
samen in
inspirerende
(samen)
werkomgeving
Net als veel grotere organisaties wil ook Twitter
zijn kantoren waar mogelijk aanpassen aan
het werken na corona. Waarbij een duidelijke
verschuiving is naar hybride werken, waarbij
kantoren meer als ontmoetingsplaatsen
functioneren dan als traditionele werkplekken.
Het nieuwe kantoor met een omvang van 22.000 m2 in Singapore
is dan ook een ambitieuze pilotstudie naar agile werken voor Twitter
wereldwijd. De ontwerpinspiratie van het bureau Woods Bagot komt
rechtstreeks uit de visie en het nieuwe draaiboek van Twitter dat een
verschuiving naar hybride werkomgevingen definieert.
Het achterliggende idee is dat van een “reünie”, waar Tweeps, zoals
Twitter medewerkers heten, samenkomen om herinneringen op te
halen, te delen en nieuwe herinneringen te creëren. Het ontwerp is
daarbij geïnspireerd op Singaporese stedelijke typologieën en put uit de
erfenis van alledaagse objecten en artefacten die in de stad te vinden
zijn.
De nieuwe thuisbasis van Twitter is hierdoor een inclusieve en diverse
plaats, waar hybride ruimtes tweeps de mogelijkheid bieden om te
genieten van immersieve ontmoetingsruimtes die de samenwerking
en het samenhorigheidsgevoel versterken in zowel het fysieke als het
virtuele domein.
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De drie werkzones sociaal, collaboratief en focus zijn gebaseerd op
respectievelijk de hier alomtegenwoordige hawkermarkt (voedselhal),
de ruimtes voor stedelijk samenzijn en de schuilplaatsen van de stad.
De collaboration ruimtes zijn geïnspireerd op de traditionele
Singaporese winkelhuizen, die van oudsher worden gebruikt voor
informele handel en gezelligheid.
De focusgebieden van het project zijn gebaseerd op de schuilplaatsen
in de stad, de parken, de steegjes, de hoekjes en paviljoens. De bogen
van de nissen van de bibliotheekruimte verwijzen naar architectonische
bogen die overal in de stad te vinden zijn. De metalen schermen zijn
synoniem met traditionele woningen in Singapore.
Er is een verscheidenheid aan ruimtes voor verschillende manieren
van werken opgenomen, waaronder kampvuurvergadering, open
samenwerking, privé telefooncellen, rustige werkruimtes, pauzezones
en boekbare vergaderruimtes met videoconferentie technologie voor
hybride vergaderingen.
Diverse audiovisuele en technologische open samenwerkingssettings
zorgen voor een meeslepende vergaderervaring die Tweeps zowel in
het fysieke als in het virtuele domein een gelijkwaardige ervaring biedt.

OFFICE INSPIRATIE
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Strategische overnames
Trodat in VS en op de
lasermarkt

De Oostenrijkse stempelfabrikant Trodat is de afgelopen maanden op het
overnamepad. Zo werd afgelopen week het Amerikaanse Consolidated
Marking overgenomen. Een maand eerder werd de Duitse specialist voor
industriële laserbronnen InnoLas Photonics ingelijfd. Trodat maakt deel
uit van de TroGroup. En de TroGroup is gegroeid. “Met de overname van
de activiteiten van Consolidated Marking zullen wij onze sterke marktpositie in de VS verder uitbreiden”, aldus de directie. “Met deze belangrijke
overname breidt Trodat niet alleen zijn nummer één positie op de derde
grootste stempelmarkt ter wereld, de VS, verder uit, maar onderbouwt het
ook zijn aanspraak op het leiderschap op de wereldwijde stempelmarkt”,
zegt Norbert Schrüfer, CEO.
In juli al nam de TroGroup de Duitse specialist voor industriële laserbronnen InnoLas Photonics gevestigd in Krailling over. Doel is om met de
Laser Sources Group naast Trodat (stempels) en Trotec (lasers) een eigen
vakgebied voor laserbronnen op te bouwen. Alle 24 werknemers van
InnoLas Photonics worden overgenomen. “Naast onze twee succesvolle bedrijven Trodat op het gebied van stempelproductie en Trotec op
het gebied van laserplotters voor graveren, snijden en markeren, wordt
de Laser Sources Group op het gebied van laserbronnen nu de derde
belangrijke pijler van de TroGroup”, zegt TroGroup CEO Norbert Schrüfer
Photonics.
.

Stora Enso neemt De Jong
Packaging Group over voor
ruim 1 miljard euro

naliteit voor producten zoals bederfelijke
voedingswaren. Om de functionaliteit te
verbeteren kan het nodig zijn om niet-papieren componenten zoals barrièrecoatings
toe te voegen, wat op zijn beurt de recyclebaarheid kan beïnvloeden.

RAJA Group breidt capaciteit
Benelux uit met nieuw
distributiecentrum
De RAJA Group, specialist in verpakkingen, kantoorartikelen en magazijnbenodigdheden, versterkt haar aanwezigheid in Europa met de bouw van
een nieuw distributiecentrum in België. Het nieuwe magazijn in Tongeren
is goed voor 16.000 m² extra opslagruimte en kantoren en richt zich op
de Benelux en de DACH-landen. De werkzaamheden zullen in de lente
van 2023 worden afgerond. Het nieuwe gebouw, het vierde magazijn
voor RAJA België, wordt gebouwd door de logistieke vastgoedontwikkelaar Prologis. Er ontstaat hierdoor ruimte voor zo’n 25.000 extra
pallets waardoor RAJA nóg efficiënter bestellingen kan verzenden naar
alle uithoeken van de Benelux maar ook naar Duitsland, Zwitserland en
Oostenrijk.

Lyreco door zorgorganisaties
verkozen tot beste
leverancier

Stora Enso neemt De Jong Packaging Group, gevestigd in Nederland,
over ongeveer 1.02 miljard euro. Hiermee wil de Finse producent van
papier en verpakkingen een marktaandeel opbouwen in duurzame verpakkingen en met name golfkarton in Europa. De Jong Packaging Group is
met een omzet van circa 1 miljard euro en zo’n 600 medewerkers een van
de grootste producenten van golfkartonverpakkingen in de Benelux. De
overname van het 26 jaar bestaande De Jong Packaging Group in De Lier
zal Stora Enso’s aanwezigheid op de Europese markt van golfkartonverpakkingen aanzienlijk versterken en toegang verschaffen tot Nederland,
België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Mondi versnelt ambitie
recycling via nieuw
laboratorium

Mondi heeft in fabriek in Oostenrijk het eerste recyclinglaboratorium van
de groep geopend om de recycleerbaarheid te testen van papieren en op
papier gebaseerde verpakkingen met niet-papieren componenten, zoals
coatings. Dit laboratorium versnelt het testen van papier en op papier
gebaseerd materiaal, zoals coatings. Het lab bepaalt op kleinere schaal
hoe de verpakking zal presteren in een grootschalige recyclingfabriek. Het
past in de doelstelling van Mondi om in 2025 enkel recyclebare producten
te leveren. Door recyclingtests intern uit te voeren, wordt het proces voor
de ontwikkeling van duurzame verpakkingen versneld. Hoewel papieren
verpakkingen veel voordelen bieden op het vlak van duurzaamheid,
hebben ze ook bepaalde beperkingen op het vlak van barrièrefunctio-
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Lyreco Nederland Is de winnaar van de Intrakoop Beste Leverancier
award 2020-2021 voor de zorg. De prijs, die sinds 2015 wordt uitgereikt,
is gebaseerd op ruim 7.000 beoordelingen door zorgorganisaties over de
prestaties van leveranciers. Intrakoop is de inkoopcoöperatie voor zorgorganisaties in Nederland. Ruud Plu, directeur/bestuurder van Intrakoop,
heeft de award tijdens het jaarcongres van Intrakoop uitgereikt aan Willy
van der Steen van Lyreco (op de foto). Met deze award wil Intrakoop
onderstrepen hoe belangrijk goede samenwerking tussen leveranciers en
zorgorganisaties is voor betere kwaliteit van zorg.

Citrix onderzoek toont
verdeeldheid over werken
op kantoor

De juiste uitstraling
met HERMA naam-/textieletiketten

Volgens een wereldwijd OnePoll-onderzoek in opdracht van Citrix
Systems, Inc. zijn werknemers verdeeld over waar ze willen werken.
Hoewel de meerderheid van de werknemers de voorkeur geeft aan de
voordelen van hybride werk, twijfelde een aanzienlijk aantal respondenten geen seconde om weer fulltime op kantoor te gaan werken.
Van alle respondenten werkt 58% 1 tot 4 dagen op kantoor, terwijl
21% fulltime is teruggekeerd. Elke werknemer is anders en bedrijven
moeten rekening houden met uiteenlopende behoeften als ze in deze
krappe arbeidsmarkt toptalent willen aantrekken en behouden. Zo
geeft 27% van de respondenten die (gedeeltelijk) thuiswerken aan
thuis productiever te zijn, terwijl van de fulltime kantoorliefhebbers
44% dit aangeeft. En terwijl 34% van de thuiswerkers zijn werk-privébalans beter op orde heeft, stelt 37% van de kantoorwerkers juist
de betere scheiding tussen werk en privéleven op prijs. Door beide
opties mogelijk te maken, kunnen werkgevers dus de productiviteit én
mentale gezondheid van het gehele personeelsbestand versterken.
<kop>Bunzl neemt AFL Groep BV/Logistiekconcurrent over
AFL Groep BV, beter bekend als Logistiekconcurrent in Nederland
en Logistiekdirect in België, is overgenomen door Bunzl. Met deze
overname verstevigt Bunzl de huidige positie in de industriële markt
voor verbruiksartikelen in magazijn en logistiek waar Logistiekconcurrent een gevestigde naam is. Anderzijds geeft deze overname de
AFL Groep BV de mogelijkheid nog verder te professionaliseren en
te groeien. Bunzl heeft tot nu toe wereldwijd zes overnames gedaan
in 2022, met een totale toegezegde investering van meer dan 225
miljoen euro.

Manutan breidt leasing
uit na succesvolle pilot in
Nederland

Na een succesvolle pilot in Nederland, heeft Manutan zijn equipment
leasing programma uitgebreid naar Frankrijk. Volgens Manutan komen
momenteel meer dan 70.000 artikelen uit verschillende productcategorieën - waaronder kantoorapparatuur, thuiswerkapparatuur,
magazijnapparatuur en verpakkingsmateriaal - in aanmerking en zijn
deze te herkennen aan een nieuw leaselogo. Het voordeel is dat
klanten in staat zijn om inrichtingsprojecten of eenmalige aankopen te
financieren via een maandelijks betalingsplan - dat als een uitgave kan
worden geboekt - zonder dat dit van invloed is op de cashflow.

Video

www.herma.nl

HERMA naametiketten en textiletiketten
Ideaal voor conferenties en beurzen, maar
ook voor het labelen van stoffen, tapijten
en matrassen. Hèt praktische en voordelige
alternatief voor plastic plaatjes! HERMA
naametiketten beschrijf je snel met de PC
of hand en blijven zonder speldje perfect
zitten. Het zelfklevende textielmateriaal van
acetaatzijde hecht uitstekend en is goed >>>
verwijderbaar.
OFM
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Staples betaalde ruim
144.000 euro voor overname
delen Office Centre

Staples heeft ruim 144.000 euro betaald voor de overname half april van
onderdelen van het gefailleerde Office Centre. Dat blijkt uit het tussentijds verslag van de curator. De curator ontvangt voor de overname in
de toekomst nog een variabel deel van Staples. Over de hoogte en de
samenstelling daarvan doet de curator nog geen mededelingen. Woensdagmiddag 13 april was een akkoord bereikt over de overname van
onderdelen van Office Centre door Staples. Hierbij neemt Staples naast
de merknaam Office Centre de online business over, evenals de klantcontracten en een deel van het accountmanagement, bestaande uit circa 12
werknemers. De koopprijs ter zake deze doorstart bestond kort gezegd uit
drie onderdelen: 1) een vast deel verschuldigd per overnamedatum, 2) een
vast deel verschuldigd op twee latere momenten en 3) een variabel deel
verschuldigd op meerdere latere momenten. Het betreft het volgende. 1:
€ 128.833,00 (IE-rechten en klantenbestanden van de businessunit online
evenals eerste deel voor het klantenbestand van de businessunit accountmanagement); 2: € 15.000,00 te betalen in twee latere termijnen (tweede
en derde deel voor het klantenbestand van de businessunit accountmanagement); 3: Over de ontvangsten van het variabele deel zal te zijner tijd
worden gerapporteerd.

56% van de Nederlandse
werknemers wil enkel
remote werken

Het merendeel van de Europese werknemers, waaronder ook de Nederlandse, ziet zelfs een gedeeltelijke terugkeer naar kantoor niet zitten:
zij willen liever volledig remote werken. Dat is een van de belangrijkste
uitkomsten van recent onderzoek naar de vraag waarom bedrijven over
de hele wereld worstelen met de terugkeer van werknemers naar kantoor
in het tijdperk van hybride werken. Daarnaast bekeek het onderzoek wat
bedrijven kunnen doen om de terugkeer naar de hybride werkplek beter te
laten verlopen. Om te helpen een antwoord te vinden op de vraag waarom
dit percentage zo hoog is, heeft Poly vandaag aan de hand van bovenstaand onderzoek een nieuwe whitepaper gepubliceerd. De whitepaper,
met als titel A Reset for Return to the Office? The Journey to Hybrid
Working, identificeert een aantal belangrijke redenen waarom werknemers
de deur niet meer uit willen. Onder andere de werk-privébalans, productiviteit, kinderzorg, reiskosten en -tijd en de hoge inflatie spelen mee –
wat de kantooromgeving daar tegenover zet, is blijkbaar niet meer
genoeg.
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Hybride werken bespaart
bedrijven gemiddeld 10.000
euro per werknemer

Onderzoek van IWG, ‘s werelds grootste aanbieder van flexibele
werkplekken met merken als Spaces en Regus, toont aan dat hybride
werken de kosten van bedrijven significant kan terugdringen. Door
flexibele kantoorruimtes te gebruiken besparen bedrijven op overheadkosten zoals huur, energie en ondersteunend personeel wat kan oplopen
tot gemiddeld 9.690,14 euro per werknemer per jaar. Voor een bedrijf met
200.000 medewerkers komt dat neer op een besparing van 1,9 miljard
euro, maar ook voor ondernemingen met 2.000 medewerkers in dienst
kan de besparing oplopen tot 19 miljoen euro.

ErgoDirect wordt
BakkerElkhuizen

ErgoDirect gaat vanaf nu verder onder de naam van het moederbedrijf
BakkerElkhuizen. In het verleden acteerde Office Athletes B.V. onder twee
handelsnamen, BakkerElkhuizen en ErgoDirect. Vanwege transparantie en
duidelijkheid acteren de onderneming vanaf nu vanuit één naam: BakkerElkhuizen. De mededeling valt samen met een nieuwe website en een
nieuwe strategie; “the You-oriented work environment. “
Ministerie koopt zestig belhokjes voor 127.000 euro per stuk
Op het ministerie van Buitenlandse Zaken is onrust ontstaan over de
plaatsing van zestig belhokjes, zo meldde de Telegraaf onlangs. De houten
cabines, waarin ambtenaren zich kunnen terugtrekken om te telefoneren
hebben 7,6 miljoen euro gekost oftewel 127.000 euro per hokje. Een
woedende medewerker stelt tegenover de krant: Alles wat mis is met
onze huisvesting wordt vereenzelvigd in deze kolderieke belcabines Enkele
problemen: ze zijn ten koste gegaan van toch al schaarse werkplekken.
Ze zijn niet gebruikersvriendelijk noch geluidsdicht. Het grootste
probleem: ze zijn duur. Absurd duur. Deze cellen zijn de kafkaëske kers
op de troosteloze taart die ons gebouw is….” Wie op internet zoekt op
belhokjes, komt op prijzen tussen de 5.000 en 17.000 euro.

HERMA volledig
klimaatneutraal in 2040

Met de nieuw gecreëerde functie van Chief Sustainability Officer versnelt
HERMA haar ambitieuze klimaat- en milieudoelstellingen. Duurzaam
handelen ziet HERMA nog meer als een strategische taak. Om deze
reden heeft het bedrijf nu voor het eerst de functie van Chief Sustainability
Officer (CSO) gecreëerd. Een van de prioritaire centrale taken van CSO
Marcus Gablowski is het ontwikkelen van een strategie, die ervoor zorgt
dat HERMA in 2040 klimaatneutraal kan zijn. Dat betekent, dat deze
strategie rekening moet houden met de hele toeleveringsketen. Dus ook
alle primaire producten en gebruikte grondstoffen. De eigen productie van
lijmmateriaal, etiketten en etiketteermachines in Filderstadt is sinds 2021
klimaatneutraal.

OFFICE EVENT

Na twee jaar weer
tijd voor Facilitair
& Gebouwbeheer
Van 8 tot en met 10 juni vond dan eindelijk, na diverse afzeggingen en verplaatsingen door corona,
na twee jaar afwezigheid weer de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer plaats in de Jaarbeurs Utrecht.
De beurs was goedbezocht en telde een groot aantal trouwe exposanten. Bezoekers en standhouders waren blij weer ive met elkaar in gesprek te kunnen gaan. De ontwikkelingen in facility lijken de
afgelopen jaar een beetje te hebben stilgestaan, we konden niet veel innovaties ontdekken. De volgende
editie staat gepland voor 7, 8 en 9 juni 2023.
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fun meets function
Duurzame stappers
De markt van duurzame schoenen is momenteel in volle ontwikkeling,
met grote bedrijven die proberen de schoen te maken die de kleinste
ecologische voetafdruk achterlaat. Eén van de meer unieke pogingen
hiertoe is de recente Generation Zerøgrand II. Deze schoenen van
Cole Haan zijn gemaakt van bijna volledig gerecyclede materialen. Het
bovenwerk is gemaakt van veganistisch microfiber, gemaakt van 21
procent gerecycled materiaal en een vilten stof gemaakt van 85 procent
plastic flessen. De veters zijn volledig gerecycled, en het meest unieke
deel, de zolen hebben minimaal 25 procent natuurlijk paardenbloem
rubber.

Shine tijdens je
online meeting
(ook vroeg in de
ochtend)

Kruip je ’s morgens in alle vroegte met bijbehorend ‘ochtendhoofd’ achter je pc voor een
online meeting? Met de nieuwe Litra Glow van
Logitech zie je er tóch fris en fruitig uit. Hoe dat
kan? De sensoren op de Litra Glow passen
de helderheid van het licht aan op de verschillende huidtinten. Hierdoor zie je er onder elke
omstandigheid en op elk moment van de dag
bijzonder goed uit. En, zeker ook belangrijk: de
lamp is getest om er zeker van te zijn dat het
volkomen veilig is om deze voor lange perioden
te gebruiken.

Via live-view samen sterrenkijken
Bevindt je lief zich aan de andere kant van de wereld, maar wil je wel samen sterrenkijken?
Dat kan met de digitale Vespera telescoop. De telescoop neemt de beelden die zijn sensoren
raken en stuurt een live-view naar je smartphone of tablet via wifi. Sluit tot vijf mobiele
apparaten aan op je station met de multi-user modus. De app toont een lijst met interessante
kosmische punten waar je de telescoop op kunt richten, zoals de geboorte van een ster. De
motoren en GPS aan boord van de telescoop richten de lens in de juiste richting. Van daaruit
kun je het uitzicht live bekijken en foto’s maken. En, voor de kenners, de telescoop heeft een
Apochromatic Quadruplet lens met een focale lengte van 200 mm.

Zuinig schrijven

Voor wie nog altijd graag met de hand notities maakt, maar papier wil sparen, is er dit slimme
notitieboek. Dit slimme boekje bevat 32 pagina’s die je makkelijk kunt schoonvegen met een
vochtige doek, in combinatie met Pilot Frixion pennen. Het
is het eerste herbruikbare notitieblok in zijn soort. En het zou
net zo lekker schrijven als schrijven op papier, dankzij het
speciale space-aged papier. Het is verkrijgbaar in verschillende
formaten en compatibel met de Rocketbook-app. Hiermee
kun je je notities scannen, die vervolgens worden opgeslagen
in een cloud naar keuze. Zo raak je je werk nooit kwijt en kun
je schetsen, notities en lijstjes op de lange termijn gemakkelijk
opnieuw bekijken.
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Stijliconen opgelet:
een knappe smartwatch
Als je van het idee van een smartwatch houdt, maar je ook stijlvol door het leven
wil, dan is de Tag Heuer Connected Calibre E4 misschien precies wat je nodig hebt.
Alleen, je moet er wel een kleine tweeduidezend euro voor neertellen. Er zit een aantal
interessante functies op dit horloge, vooral op het gebied van fitness. Het horloge bevat
begeleide workouts van zeven minuten met animaties en meldingen om van oefening
te veranderen. Tegelijkertijd worden je afstanden, tempo en hartslag gemonitord, óók in
het zwembad.

Tesla onder de speedboten
In de zomer droom je misschien van een tochtje met een speedboot. Dat kan nu ook met respect
voor het milieu, want vanaf deze zomer kun je een elektrische aangedreven Candela C-8 uit Zweden
tegenkomen op de Nederlandse wateren. Deze Tesla van het water vaart op computergestuurde
draagvleugels wat het energieverbruik met 80 procent vermindert, als je het vergelijkt met
conventionele rompen. Hierdoor kan hij drie keer zo ver kan varen met ook nog eens een hogere
kruissnelheid dan alle andere elektrische boten op de markt. Met een topsnelheid van 30 knopen.
Even nog de vanaf prijs: 290.000 euro.

Wat is eigenlijk
het vetpercentage
van je benen?
De Withings Body Scan, die op CES 2022 werd
onthuld, is veel meer dan een weegschaal. De
Withings Body Scan kan ook de vetmassa van
het hele lichaam meten (inclusief gescheiden
percentages voor onder meer armen, benen
en torso!) en informeert je over jouw vasculaire
leeftijd. Bovendien kan hij u ook een neuropathiescore geven. Neuropathie is een neurologische
stoornis die bij regelmatig hoge bloedsuikerwaardes kan leiden tot hevige chronische pijn
als gevolg van zenuwbeschadiging. De Body
Scan heeft een uittrekbare handgreep met daarin
allerlei sensoren. De resultaten bekijk je op een
kleuren-lcd-scherm van 3,2 inch, of direct in de
Withing HealthMate app.

Terug in de tijd met de Amiga A500
We kunnen het niet laten, want deze A500 retrocomputer van Amiga voert ons terug in de tijd.
De Amiga 500, uitgebracht in 1987, had toen een 16/32-bits processor, 512 KB RAM en een
aangepaste chipset om superieur geluid en video te leveren. De nieuwe versie ziet er net zo uit als
toen, maar is wel aangepast aan de tijd. De Amiga A500 Mini kan alles wat de Amiga 500, 600 &
120 konden, met 25 klassiekers waaronder Alien Breed 3D, Kick Off 2 en Pinball Dreams, met de
optie om je eigen spellen toe te voegen. Perfect voor fans van throwback en retro gamers, wordt hij
geleverd met de originele 2-knops muis en een nieuw ontworpen 8-knops precisie gamepad.
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De uitdagende
schakels van
een verstoorde
supply chain
Gebrekkige beschikbaarheid van grondstoffen en daardoor stijgende grondstofprijzen; energiekosten die de pan uitrijzen; logistieke
knelpunten; tekort aan arbeidskrachten; naweeën van de coronapandemie; en last but not least de oorlog in de Oekraïne. Praktisch alle
geledingen van de economie worden geconfronteerd met deze ‘uitdagingen’. Ook de officebranche ontspringt de dans niet. KBM maakt
een rondje langs de velden en peilt de stand van zaken bij een aantal
leveranciers en distributeurs.
Als er een markt is waarin de problemen zich
opstapelen dan is het wel de papiermarkt. Zo
zetten de dramatische stijging van de grondstofprijzen en het gebrek aan beschikbaarheid
van enveloppenpapier de Europese enveloppenindustrie steeds meer onder druk. Als gevolg
daarvan stijgen de prijzen, aldus de Europese
Federatie van Enveloppenfabrikanten (FEPE). De
prijzen van enveloppenpapier zijn dan ook de
afgelopen twaalf maanden
meer dan verdubbeld. Niet alleen de papierprijzen, maar ook de prijzen van andere
materialen als raamfolie, inkt, lijm, verpakkingsmateriaal, energie en vracht zijn aanzienlijk
gestegen. Hierdoor neemt de enveloppeprijs
zelfs met enkele euro's per 1.000 enveloppen
toe. Ander gevolg is dat fabrikanten bijna
onmogelijk contracten kunnen afsluiten met
prijsverbintenissen op langere termijn. De
risico's hiervan zijn nu zo groot dat sommige
fabrikanten besluiten helemaal geen zaken te
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doen. Of noodgedwongen de poorten sluiten,
zoals Enveloppenfabriek De Vroede in België
heeft aangekondigd.

De uitdagingen

Niet alleen de levering van papier, maar ook van
andere business supplies verloopt allesbehalve
soepeltjes. Zo is MAUL, de Duitse leverancier
van een breed palet van office products, druk
bezig de problemen het hoofd te bieden.
‘Wij hebben er de afgelopen jaren door de
stijgende kosten een uitdaging bij, maar met de
ontvangen overheidssteun in Duitsland, inzet
van zogeheten ‘kurzarbeit’ en andere besparingen staan we er nog positief bij’, vertelt Kees
Broekman, de Nederlandse vertegenwoordiger
van MAUL. ‘Het probleem is wat breder dan
alleen een gebrek aan of te late aanlevering van
de grondstoffen. Ook de aanvoer van niet-eigen
productieartikelen of onderdelen kent vertraging
door de transportproblemen vanuit andere
landen en overzee. Verder hebben we te maken

met stijging van de energiekosten en een sterke
toename van de transportkosten binnen Europa.
De organisatie, directie en medewerkers, is
zich er terdege van bewust dat we nog een
pittige periode kunnen verwachten met al deze
uitdagingen.’
De uitdagingen waar MAUL voor staat, als
productiebedrijf, zijn erg breed. Broekman: ‘Wij
werken al jaren met vertrouwde toeleveranciers
en dat geeft het voordeel van een goede relatie,
maar dat betekent nog steeds dat ook wij hard
moeten trekken aan de beschikbaarheid van de
juiste kwaliteit en aanlevering van grondstoffen.
Dat de prijzen hiervan omhoog schieten is
gevolg 1. Bijkomend probleem is dat toeleveranciers een prijs geven bij de bestelling, maar
een andere prijs berekenen bij de levering van
de goederen die drie of vier maanden vertraging
kent. Dat maakt het lastig te calculeren. Wat wij
importeren kent nu een levertijd van ongeveer
zes maanden, wat normaliter max drie maanden
was, en dan nog altijd onder voorbehoud van
beschikbaarheid van containers en ruimte op de
boot. Bovendien zijn de logistieke kosten enorm
gestegen omdat MAUL begin 2021 besloot
om de voorraad van een groot deel van het
assortiment structureel te verhogen. Dit om de
beschikbaarheid van de artikelen op niveau te
houden, wat grotendeels is gelukt gedurende
het afgelopen jaar en in 2022.’

OFFICE INSPIRATIE
Ook de kantoorinrichters als Markant
ontspringen de dans niet. ‘Vooral de
beschikbaarheid van grondstoffen, logistieke
onbetrouwbaarheid en kosten in de aanvoer
zorgen voor hoofdbrekens. Met name de
beschikbaarheid van ruw materiaal is voor ons
lastig in te schatten, waardoor je niet meer kunt
werken met de gebruikelijke forecast’, zegt
Jasper de Boer, contentmanager bij Markant
Nederland.

ERWIN SNOEKER (ADVEO):

‘WE VERWACHTEN DAT
UITEINDELIJK IEDEREEN
IN DE KETEN EEN BEETJE
MOET BETALEN. MAAR
DE GROOTSTE REKENING
KOMT ONGETWIJFELD
BIJ DE EINDGEBRUIKERS
TERECHT.’
De distributie

Verder in de supply chain komt de distributie
soortgelijke beren op de weg tegen. ‘De
levering van papier is nog steeds een grote
uitdaging’, weet Dennis Albers, hoofd inkoop
& category management bij Quantore. ‘Dit
komt door de beperkte capaciteit in de markt
en macro-economische uitdagingen, zoals
beschikbaarheid Russisch hout, desinvesteringen in Rusland, beschikbaarheid van
chauffeurs en stijgende energieprijzen. Dit is
eigenlijk op alle papiersoorten van toepassing,
zoals cutsize papier, hygiënisch papier en
etiketten. De levertijden op cutsize papier lopen
soms op tot zes maanden. We merken dat er in
de supply chain eigenlijk geen flexibiliteit meer
is om te reageren op schommelingen in vraag.
Hiernaast zien we de laatste twaalf maanden
enorme prijsstijgingen. Zo zijn de prijzen van
hygiënisch papier explosief gestegen, maar de
beschikbaarheid hiervan is nog wel beter dan
bij cutsize.’
Dennis Albers (Quantore): ‘We merken dat er in
de supply chain eigenlijk geen flexibiliteit meer is
om te reageren op schommelingen in vraag’
Hoewel de papiermarkt misschien de grootste
leveringsproblemen kent, ontsnappen andere
productcategorieën er ook niet aan. ‘De supply
chain of de aanlevering is verstoord’, stelt Erwin

Snoeker, sales director Benelux/country director
NL bij Adveo. ‘Eerst door de coronacrisis, nu
door de lockdowns in Azië en de oorlog in
Oekraïne. Dit is een situatie die we nog nooit
eerder hebben meegemaakt. Prijsverhogingen
komen elke dag binnen. De inkoopprijzen staan
soms niet vast - pas op het moment van produceren kan men de prijs geven - en forecasts
worden niet nagekomen. Dit betekent dat wij
als Adveo extra voorraad moeten neerleggen
om de voorraadproblemen zo veel mogelijk te
bufferen voor onze partners. Gelukkig kunnen
we en willen we dat zeker doen, daar waar
mogelijk. Er worden ook zoveel mogelijk alternatieven op voorraad gelegd en de data worden
gekoppeld.’
Volgens Snoeker zit het knelpunt niet bij
het warehouse van Adveo. ‘Hier draait alles
verder prima. Ons vaste logistieke team doet
uitstekend zijn werk en we krijgen de orders
dagelijks allemaal verwerkt. Maar dan komt
de last mile - de transporteur - die ook met
uitdagingen zit. Oekraïense chauffeurs zijn
opgeroepen te komen vechten voor hun land
en er is een chronisch personeelstekort bij de
transporteurs. De last mile is erg afhankelijk
van de uiteindelijke chauffeur die het pakketje
of de pallet komt brengen. In december 2021
en januari 2022 hebben we een behoorlijke dip
gehad in de leveringsperformance van de transporteur. Op dit moment is het weer op niveau,
maar we houden het scherp in de gaten.’
Naast de dagelijkse prijsverhogingen op
productniveau, stijgen ook de logistieke kosten.
Snoeker: ‘De transportkosten nemen toe door
de brandstoftoeslagen en de achterliggende
kosten bij de transporteur die omhoog zijn
gegaan. De kosten voor levering zijn dus fors
hoger dan vorig jaar. We verzoeken onze dealers
om de doos meer gevuld te krijgen - dus de
gemiddelde orderwaarde omhoog - zodat we
hiermee qua efficiency wat terugwinnen met
elkaar.’
Erwin Snoeker (Adveo): ‘We verwachten dat
uiteindelijk iedereen in de keten een beetje
moet betalen. Maar de grootste rekening komt
ongetwijfeld bij de eindgebruikers terecht.’

Beschikbaarheid en prijs

Deze vraagstukken kunnen een flinke impact op
beschikbaarheid, levertijd en prijs hebben. De
Boer: ‘Doordat wij een zeer goede voorraadpositie aanhouden kunnen we voor veel klanten
de beschikbaarheid en levertijd houden, zoals
men van ons gewend is. Met de geldigheid van
offertes gingen wij altijd flexibel om, maar dit is
helaas niet meer mogelijk. Ook hebben wij een
tussentijdse prijsverhoging moeten doorvoeren.’
Broekman: ‘Naast de geschetste ontwikkelingen

heeft de energiecrisis ook een grote invloed op
de prijzen van de artikelen. Beschikbaarheid
van de goederen is gelukkig nog relatief goed
te noemen, uitzonderingen daargelaten, mede
veroorzaakt door de hogere aantallen voorraad
die wij hebben opgebouwd.’
Broekman stelt dat de prijzen van alle artikelen
absoluut niet meer te handhaven zijn door deze
ontwikkelingen. ‘MAUL werkte voorheen altijd
met jaarprijzen, maar in 2022 hebben wij per 1
juli een prijsverhoging doorgevoerd. Op artikelniveau wordt bekeken wat de impact van alle
zaken is. Offertes kennen nu een veel kortere
looptijd en voor private label artikelen gelden nu
bijna dag- of maandprijzen.’

De rekening

De grote vraag is wie uiteindelijk de rekening op
het bordje krijgt. ‘Wij denken dat de eindgebruiker uiteindelijk de prijs gaat betalen. De
kosten in de hele keten gaan immers omhoog’,
stelt De Boer. Snoeker verwacht dat uiteindelijk
iedereen in de keten een beetje moet betalen.
‘Maar de grootste rekening komt ongetwijfeld
bij de eindgebruikers terecht. En dat elastiek is
niet oneindig rekbaar. We zien uiteraard ook de
inflatie cijfers en het consumentenvertrouwen en dat zijn geen vrolijke cijfers. De consument
zal dus op zoek gaan naar goedkopere
producten en zal met name de producten met
enige waarde, echt gaan afwegen.’
Albers sluit zich hierbij aan. ‘Fabrikanten
schuiven de rekening in de supply chain door
via de groothandel naar de wederverkopers en
eindgebruikers. De vraag is of consumenten
een pak A4 papier van €10 gaan kopen of toch
minder gaan printen. Bij hygiënisch papier speelt
dit minder, want dit zijn vaak toch noodzakelijke artikelen. Probleem hier is wel dat door de
enorme prijsstijgingen er een enorm carrousel
van grijze import en prijsconcurrentie is
ontstaan. Die prijsdruk heeft op zijn beurt weer
impact op volumes.’
Broekman vindt dat er ‘jammer genoeg geen
keus is’, ‘MAUL heeft in 2021 geen prijsverhoging doorgevoerd en de hogere kosten
voor eigen rekening genomen, mede in de
verwachting dat 2022 zich positiever zou
ontwikkelen op het gebied van alle kosten. Maar
helaas heeft de wereld zich ‘negatief’ ontwikkeld
en weten we nu allemaal wat er aan bijdraagt
dat de kosten blijven stijgen. Hierdoor kun je als
leverancier niet anders doen dan de prijzen van
de artikelen te verhogen. De toekomst van vele
bedrijven, en dus de banen, staan op het spel
als je dit niet zou doen. De gebruikers - zakelijk
of consument, jij en ik - krijgen dus de rekening
gepresenteerd en ik ben bang dat de situatie de
komende periode niet zal veranderen.’
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De toekomst

Wat is de aanpak om de dergelijke uitdagingen
in de toekomst het hoofd te bieden? Zo is
MAUL druk bezig met een heroriëntatie van
de productie. Broekman: ‘We zijn naarstig op
zoek naar en in gesprek met nieuwe productiepartners in Europa, voor de aanlevering
van onderdelen. Op verschillende niveaus ligt
een duidelijke visie en opdracht. We proberen
antwoorden te vinden op de volgende vragen:
van waar kunnen we het beste produceren en
waar zitten de beste partners? We investeren de
laatste jaren al veel in nieuwe eigen productiemachines voor onder meer klemborden en
kunststof producten. In dit hele proces is het
aspect duurzaamheid een belangrijk onderdeel
bij de keuzes die we gaan maken. Medio
2023 verhuizen en bundelen we de verschillende magazijnen en komt er een compleet
nieuwe locatie voor het distributiecentrum in
de nabijheid van het hoofdkantoor waardoor er
weer ruimte vrijkomt voor eigen productie van
goederen.’ Broekman meent dat een productiebedrijf als MAUL enerzijds meerdere uitdagingen
binnen de organisatie heeft, maar anderzijds
zijn dealers wel een groot stuk zekerheid geeft.
‘Je ziet dat Duitse ondernemingen als MAUL,
ook nog een familiebedrijf, zich stabiel bewegen
in de markt, keuzes maken die gericht zijn op
de toekomst en behoud van banen. Bovendien
bewegen ze actief mee met de duurzaamheidsontwikkelingen binnen Europa.’

Een van de acties van Markant is om de keten
onder de loep te nemen. De Boer: ‘Wij proberen
de keten van grondstof naar eindgebruiker zo
kort mogelijk te houden, waardoor we meer
grip hebben op levertijden en kosten. Daarnaast
kijken we in de fase van productontwerp kritisch
naar de gebruikte grondstoffen en beschikbare
alternatieven. Door de ruime buffer kunnen
we veel producten gewoon uit voorraad met
eigen logistiek leveren. In de verkoop houden
we rekening met de beschikbare voorraad.
Dit doen wij door op onze website duidelijk te
tonen welke producten op voorraad liggen en
voor ingelogde klanten zelfs aantallen te tonen.
In onze ontwerpen voor klanten kunnen wij hier
ook rekening mee houden. We hebben ondervonden dat de eindklant inmiddels zelf weet hoe
de problematiek in elkaar steekt en accepteert
een langere levertijd op speciaal voor de klant
geproduceerde meubels.’
Quantore zoekt het in een nauwere samenwerking. Albers: ‘Tot nu toe hebben we nog
meer en beter de samenwerking gezocht
met fabrikanten om in beschikbaarheid van
papierassortimenten te ondersteunen. Ons
primaire doel is om continuïteit te borgen. We
zijn hier redelijk in geslaagd, maar dit blijft een
grote uitdaging.’
Adveo gaat nog korter op de bal spelen.
Snoeker: ‘Na de coronaperiode, waar we heel
agile mee om zijn gegaan, komt er dus nu een

KEES BROEKMAN (MAUL):

‘WE ZIJN NAARSTIG
OP ZOEK NAAR EN IN
GESPREK MET NIEUWE
PRODUCTIEPARTNERS
IN EUROPA, VOOR DE
AANLEVERING VAN
ONDERDELEN.

nieuwe fase van echt ondernemen en opletten.
We zitten er bovenop en overleggen heel
veel met onze partners hoe we dit het beste
kunnen aanpakken. We hebben bijvoorbeeld
aparte werkgroepen geformeerd die over de
deelgebieden praten, zowel intern als extern.
Daarnaast kijken we goed naar andere branches
en proberen we, als groothandel in business
supplies, zoveel mogelijk de uitdagingen te
bufferen voor onze partners. Los daarvan
is er veel potentieel in de markt voor onze
partners en die willen we graag samen verder
aanpakken.’

10 tips voor de inkoper
Robert Driessen, directeur van Buynamics, maker van data driven
purchasing tools, heeft een nuchtere kijk op de huidige inflatie. ‘Prijzen
gaan omhoog en omlaag, dat zal altijd zo zijn. In sommige situaties is
dit extreem, zoals nu het geval is. Maar hoe je hiermee om moet gaan,
blijft eigenlijk altijd hetzelfde.’
Driessen heeft 10 tips voor iedere inkoper:
1. Het is belachelijk om nieuwe prijzen voor een komende periode
te baseren op de (hoge) prijs van één bepaald moment, kijk eerst
naar de trendlijn.
2. Ga altijd een eind terug in de tijd om de huidige prijs in perspectief
te plaatsen.
3. Snijd de grafiek gerust af in je eigen voordeel (verkoop, je tegenpartij, zal hetzelfde doen).
4. Wees slim: speel met het gebruik van moment A, moment B
of neem het gemiddelde (verkoop, je tegenpartij, zal ook hier
hetzelfde doen).
5. Zet het aandeel van materialen in verhouding tot de totale prijsopbouw, zoals overhead, energie, kantoorkosten en winstmarge.
6. Betaal niet de prijs uit een of andere notering, maar sluit een deal
op x % minder. Jij (en je leverancier) wilt het namelijk beter doen
dan de markt.
7. Controleer of er andere materialen bij je assortiment betrokken
zijn en ga niet alleen uit van de input van je leverancier.
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8.

Meet de impact door prijzen te combineren met je afname (je
koopt niet alles wat de leverancier produceert).
9. Maak de impact absoluut en bereken de impact in echt geld.
10. Als je een verhoging moet aanvaarden (bijvoorbeeld bij onvoldoende beschikbaarheid), bevries dan de datum en maak ook
direct afspraken over de toekomst. Want wat omhoog gaat, gaat
namelijk ook weer omlaag.
‘De beperkte beschikbaarheid van materialen en goederen, maken
de situatie natuurlijk complexer. Maar ook hier is het, zoals eigenlijk
altijd, zaak om de relatie tussen klant en leverancier als uitgangspunt
te nemen. Hoe ligt de wederzijdse afhankelijkheid, welk (toeleverings)
risico speelt er, wat zijn je alternatieven, is er sprake van veel of weinig
waarde en is de relatie gebaseerd op lange- of korte termijn?’, stelt
Driessen.
Driessen tot slot: ‘Beschikbaarheid van goederen is de primaire taak
van een inkoper. Daarnaast is het aan de inkoper om juiste prijzen
te betalen (in die volgorde). Het is te makkelijk om te zeggen dat je
als inkoper niets kunt doen aan de ontstane situatie. Onderhoud jij
matige relaties, heb je nauwelijks alternatieven en koop je vooral ‘lekker
goedkoop’ in het Verre Oosten, dan ben je toch echt zelf de oorzaak
van de meeste problemen die er nu spelen.’

OFFICE FACILITAIR

Toename watergebruik
op kantoor leidt tot
verschuiving vraag
naar koffieautomaten
Deze zomer hield de Rijksoverheid, zijnde
de categorie Consumptieve Dienstverlening,
onderdeel van Inkoop Uitvoering
Centrum EZK/LNV, in samenwerking met
facilitair dienstverlener van de overheid
FM Haaglanden, een marktconsultatie
voor de komende aanbesteding Warme
Drankenautomaten voor FM Haaglanden.
Het nieuwe contract moet per mei 2023
ingaan. Meest opvallend was de vraag naar
een flexibeler contractvorm en de behoefte
aan waterautomaten ter vervanging van
koffieautomaten.
FM Haaglanden heeft op dit moment 185 automaten. In 2019
werden daar zo’n 7 miljoen consumpties genuttigd. Meest
opvallend is de verschuiving van koffie naar het tappen van
warm of koud water, zo vertelt strategisch contractmanager
catering & warme dranken bij de overheid Devin Oosting
tegenover facilitair platform Facto. “Momenteel is 30 tot 50
procent van de consumpties uit een koffieautomaat heet, warm
of koud water. Dat zijn enorme aantallen. Als je dat los kunt
trekken, wat hipper kunt maken door gebruik te maken van
oplossingen zoals een waterbar, zou dat zinvol kunnen zijn. Stel
we hebben nu 100 koffieautomaten, straks zijn dat er misschien
nog 70 waarvan 50 voor koffie en 20 voor water.’
Vijf aanbieders gingen na de vragenronde van de marktconsultatie met de overheid hierover verder in gesprek: Maas, Selecta,
Jacobs Douwe Egberts, Nestlé en Peeze.

Flexibiliteit

Naast de verschuiving van koffie- naar watergebruik waren er
meer zaken die naar voren kwamen uit de marktconsultatie. Zo
blijkt de all-in Consumptie Prijs (ACP) niet langer houdbaar in
de huidige vorm. Toen in de coronaperiode de meeste kantoren
voor kortere of meestal langere tijd dicht waren, bleef de koffie
per unit afgerekend. Een enorme verliespost voor leveranciers,
die graag zien dat hier een meer eerlijke verdeling in komt.
Niet alleen een andere prijsberekening, ook meer flexibiliteit in
de contracten is de wens van de leveranciers. Dat betekent met
name flexibeler schakelen tussen soorten automaten, bijvoorbeeld tussen bemand en onbemand en standaard en luxe
koffiesoorten. Want er is een toenemende behoefte aan luxere
koffies op kantoor. Ook de vraag naar plantaardige melk en
toppings neemt sterk toe.
Verder is er dus aan de vraagkant meer behoefte aan waterpunten, ten koste van koffieautomaten.

Duurzaam

Gebruikers zijn steeds bewuster bezig met duurzaamheid,
zo blijkt ook uit de consultatie. Afnemers willen weten waar
hun koffie vandaan komt en of er een eerlijke prijs voor wordt
betaald richting de koffieboer. Daarnaast zijn leveranciers ook
bezig om te kijken of ze de levensduur van een koffieautomaat
van 6-8 jaar nu na revisie nog eens met eenzelfde periode
kunnen rekken.Duurzaamheid zit hem ook in de verplichting
van herbruikbare bekers per 2024. Over het algemeen zien
de leveranciers hier zeker een faciliterende rol voor zichzelf
weggelegd voor het leveren van herbruikbare koffiebekers.
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Ronde tafel Sustainable deel 2

Energiecrisis
bewijst urgentie
van verdere
verduurzaming
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We zijn met ons allen best goed
bezig met verduurzaming. De urgentie is over het algemeen neergedaald. De huidige energiecrisis
bewijst dat we er nog lang niet
zijn en is een aanjager voor nieuwe stappen. Voor de een zal het
wat gemakkelijker zijn als voor
de ander. Daarom zijn er voor
bedrijfsleven en eindgebruiker
handvatten nodig om voortgang
te kunnen maken. Marijke de Roo
(Flokk), Herbert Wormgoor (HP)
en Erik Luisman (Vepa) debatteren over de stand van zaken in
duurzaamheidsland.
Joost Heessels (directeur Maganta Communicatie): Het verbaast mij enigszins dat na
corona en nu tijdens de huidige crisis rond
grondstoffen, energie, stikstof et cetera de
aandacht voor duurzaamheid niet is verslapt.
Is er nu hierbij een meer fundamentele betrokkenheid en houden we de energie die we erin
steken op peil? Of vallen we terug in oude
mechanismen en gewoontes omdat er even
geen geld meer is?
Herbert Wormgoor: ‘Ik weet 100 procent zeker
dat we dit gaan vasthouden, want alleen al de
huidige hoge energieprijzen triggeren meteen
om te besparen op energiegebruik en brandstofkosten. De pandemie heeft het hybride
werken gestimuleerd, echter dat moeten we wel
vasthouden. De files zijn er alweer deels terug.
Daarnaast is het begrijpelijk dat de overheid
deels de energiekosten compenseert, wel
moeten we blijven kijken hoe we het gebruik
kunnen blijven reduceren. Maar we doen echt
geen stap meer terug in duurzaamheid.’
Erik Luisman wil dat graag beamen. ‘De huidige
ontwikkelingen zijn vooral een blijvende aanjager
om na te denken over de ingeslagen weg van
verduurzaming. Dat vraagt om een kritische
maar vooral inventieve opstelling. We willen
immers dat de vele verduurzamingsinitiatieven
die we hebben opgestart ook daadwerkelijk een
positieve invloed hebben. Of het nu gaat om ons
streven om energieneutraal te produceren, een

vermindering van CO2-uitstoot of onze unieke
biobased meubelinnovaties. Het is natuurlijk
allesbehalve leuk wat er nu gebeurt met de
energieprijzen, maar we weten al heel lang
dat we niet eeuwig op de bestaande fossiele
energievoorziening kunnen blijven leunen. En
natuurlijk moet je de mogelijkheden blijven
zoeken om te verduurzamen, een vooruitziende blik hebben en de continuïteit willen
waarborgen.’
Marijke de Roo meent dat juist corona tot een
versnelling heeft geleid van duurzame plannen
en acties. ‘Dit bekijk ik vanuit het perspectief
van de meubelbranche. Ik kan me voorstellen
dat het voor andere sectoren veel lastiger is
geweest en wellicht de middelen ontbraken om
te investeren. Bovendien is de mindset van de
consument ontzettend veranderd de afgelopen
drie, vier jaar. Als je vijf jaar geleden het begrip
circulariteit liet vallen dan ontmoette je alleen
vragende blikken. Duurzaamheid was toen
ook geen item in je sociale omgeving. Met de
afgelopen hete zomer is de klimaatverandering
het gesprek van de dag. Er is meer bewustwording dat we nu wel moeten. Dat helpt ons.’
Wormgoor aanvullend: ‘We maken als
producent al zelf keuzes. Dus op het moment
dat de eindgebruiker of het bedrijf het product
koopt, hebben wij er al voor gezorgd dat het
product zo veel mogelijk is gemaakt op basis

Herbert Wormgoor:

‘TERWIJL JE OP ALLE
PUNTEN WAT BETREFT
DUURZAAMHEID
HOOG SCOORT, WINT
DE PRIJSSTELLING
HET VAAK NOG BIJ
TENDERS’
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Marijke de Roo:

‘EEN PAAR JAAR
GELEDEN KON JE TOCH
NIET BEDENKEN DAT
JE ALS FABRIKANT JE
EIGEN TWEEDEHANDS
STOELEN ZOU GAAN
VERKOPEN’

Marijke de Roo

key accountmanager bij Flokk
Flokk is specialist in office seating en
is eigenaar van de merken voert HÅG,
RH, BMA, Giroflex, RH, RBM, Profim en
Offecct.
“In 1990 al trad onze eerste milieumanager in dienst in een tijd dat niemand
zich nog om het milieu bekommerde
en duurzaamheid niet bepaald een hip
begrip was. Als een gedreven Greenpeace
milieuactivist hield hij zich daarnaast bezig
met de strijd tegen de walvisvangst en zo
zat ie op een gegeven moment vaker vast
dan dat ie voor Flokk bezig was. Maar hij
heeft toen al wel de basis gelegd voor de
Flokk 5III circulaire designcriteria die nog
steeds het uitgangspunt vormen bij het
ontwerp en de ontwikkeling van al onze
producten. Onze trendsettende positie
is dus het resultaat van meer dan dertig
jaar innovatie, betrokkenheid, ambitie en
inspanningen, én onze Scandinavische
roots. Verschillende initiatieven, waarmee
wij het eerst waren, kregen navolging in de
markt, zoals het gebruik van gerecycled
plastic in 1995 en de Greenguard (1996)
en EPD (2004) certificering voor al onze
producten. Daarnaast zijn we altijd actief
in het verder verduurzamen van onze
bestaande producten en heeft Flokk de
stoelenbranche met de overname van
een aantal grote (soft-)seating merken
de laatste jaren dus aanzienlijk verduurzaamd.”
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van die keuzes op duurzaamheidsgebied. Qua
productie, logistiek, het gebruik van recycled
materialen en zelfs ocean bound plastic.
Ondanks certificeringen en duurzame aanbestedingen mag in sommige gevallen de urgentie
hoger om er echt achter te gaan staan. Terwijl je
op alle punten wat betreft duurzaamheid hoog
scoort, wint de prijsstelling het vaak nog. Hierin
moeten betere afwegingen worden gemaakt.
Dat zijn gesprekken die we voeren met onze
stakeholders en eindgebruikers.’
Heessels: Waar staan we nu op het gebied van
duurzaamheid?
Luisman: ‘Het is een continue en prachtige
uitdaging om zowel binnen als buiten onze
Vepa-organisatie onze duurzaamheidsboodschap te verkondigen. Dat lukt ook best goed
en daar zijn we als 100% Nederlands maakbedrijf trots op. Een duurzame visie die je echt
door ons hele bedrijf voelt: niet duurzaam
praten, maar duurzaam doen. We hebben
altijd geïnvesteerd in nieuwe ontwikkelingen en
innovatieve productietechnieken. Duurzaamheid
ging hiermee hand in hand. Altijd een
voorsprong willen hebben, dat was - en is ons doel. Ondersteunt door een ambitieuze
Vepa-directie en aandeelhouders vanuit de
Fair Furniture Groep, met een eigen Academy,
prachtige, volledig verduurzaamde eigen
locaties in Nederland en unieke producten.
Mijn eigen visie is dat alle materialen die we
gebruiken ook weer terugkomen en worden
hergebruikt. Gewoon een op een of middels
een andere functie als onderdeel of grondstof.
Dit kan en doen we al volop in projecten. Met
de nieuwbouw van onze locaties in Emmen en
Hoogeveen gaan we dit re-conditioneren en
refurbishen van meubelen maximaal faciliteren.
Prachtige ontwikkelingen en voor ons eigenlijk

een logische stap. Ondernemen is immers
vooruitzien.’
Wormgoor: ‘We hebben vanuit HP inzichtelijk
gemaakt welke aanwijsbare omzet we hebben
gemaakt, door de stappen die we hebben gezet
duurzaamheidsgebied. Voor veel bedrijven lijkt
duurzaamheid nog een luxe die je je niet altijd
kunt veroorloven, net zoals de elektrische auto
nog niet bereikbaar is voor een groot deel van
de samenleving. Het toewerken naar een echte
duurzame organisatie gaat in fases en is voor
elk bedrijf anders. Er is bijvoorbeeld een groot
verschil tussen een printing service provider die
met hun apparatuur veel energie gebruikt en de
bedrijfskosten sterk ziet stijgen en een adviesbureau. Hoewel dat niet voor iedereen opgaat,
begint het met het gegeven dat duurzaamheid
en business hand in hand kunnen gaan. Ik ben
ervan overtuigd dat een duurzaam kantoor en
duurzame fysieke en digitale werkplek bijdragen
aan de kwaliteit van een bedrijf en de betrokkenheid van medewerkers. Daarnaast is het
daardoor een prettiger bedrijf om zaken mee te
doen.’
De Roo: ‘Bij ons zijn er heel wat businessmodellen bij gekomen en we zijn behoorlijk
opgeschud. Alleen al het omzetdeel van
gebruikte stoelen die we verkopen, is flink
gegroeid. Een paar jaar geleden kon je toch niet
bedenken dat je als fabrikant je eigen tweedehands stoelen zou gaan verkopen. Dit is een
uitvloeisel van de vroege duurzame inzet bij
Flokk. We zijn bij Alliander al voor de tweede
keer het zitmeubilair aan het revitaliseren. Onze
stoelen zijn altijd ontwikkeld op grond van een
lange levensduur. Daarbij loont het ook om die
nu nog steeds in leven te houden. Maar nog
heel vaak komen we het probleem bij aanbestedingen tegen dat het materiaal niet duurzaam
is geproduceerd en helemaal niet geschikt is
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om te revitaliseren of refurbishen. Lang nog
niet iedereen is zo ver. De duurzaamheid in ons
DNA betaalt zich nu uit in de populariteit van
gebruikte Flokk-stoelen. Wij weten waar ze
staan en kunnen de stoelen sourcen, terughalen
en weer in omloop brengen. Dit is weer een
heel ander businessmodel, maar wel een mooi
voorbeeld van hoever wij in de verduurzaming
van de branche staan.’
Heessels: Hoe kun je je partners, die soms niet
mee kunnen in het tempo en begrijpelijk meer
met hun alledaagse beslommeringen bezig
zijn, meekrijgen in je ambities?
Luisman: ‘Dit geeft meteen de uitdaging
weer waarvoor we staan. Naast producent
en ontwerper worden we ook steeds meer
dienstverlener met activiteiten op het gebied
van refurbishment mogelijkheden, gezamenlijke
productontwikkeling en uitgebreide kennisdeling. Dit laatste is enorm belangrijk en voor
ons een speerpunt. Dat is precies de reden
waarom we onze eigen Academy zijn gestart
binnen Vepa en de Fair Furniture Group.
Essentieel hierin is het spreken van dezelfde
taal. Van elkaar weten welke ontwikkelingen
er zijn, samen optrekken in projecten, sparren
en brainstormen over actuele en toekomstige
ontwikkelingen. Het zijn enkele thema’s waarin
we samen met onze dealers en partners
optrekken. Aan onze PRO-ambassadeurs
bieden we maandelijkse trainingen vanuit onze
Academy of op aansprekende locaties in het
land, zodat iedereen weer bij is. Dat vinden we
heel normaal.’
De Roo: ‘Ik denk dat het zich ook vanzelf
uitselecteert. We zitten ongeveer in het hogere
middensegment, want we hechten aan
ergonomie, kwaliteit en duurzaamheid. De
partners die met ons werken, hebben veelal
dezelfde waarden en uitgangspunten. De
wederverkopers die minder bezig zijn met deze

thematiek, zullen in mijn ogen niet zo snel bij
Flokk of Vepa terechtkomen. Aan de distributiekant zie ik nog behoorlijk wat resellers die de
ogen gesloten houden. Daar kunnen we niet
veel mee en zij niet met ons.’
Wormgoor ziet echter relatief veel partners
meegaan. ‘Het verschilt per reseller, maar ze zijn
er allemaal mee bezig. De resellers die voorop
lopen, daar sparren we mee, proberen elkaar te
inspireren. Heel belangrijk, want onze resellers
zitten dagelijks bij de klanten en weten hoe
duurzaamheid het beste een plek krijgt in hun
commerciële proces.’ Ook De Roo benadrukt
het belang van kennisdeling. ‘We hebben de
afgelopen decennia een belangrijk rol op dit vlak
gespeeld. Doordat je trendsetter bent steek je je
kop boven het maaiveld uit. We zien het ook als
onze taak om de markt daarin verder te helpen.’
Ook HP laat zich niet onbetuigd op dit gebied.
Wormgoor: ‘We hebben bijvoorbeeld wereldwijd
het Amplify Impact-programma voor onze
partners ontwikkeld, waarin we ze vertellen
waartoe duurzaamheid kan leiden en hoe
duurzaamheid ook in hun verkoopproces een
belangrijke rol kan spelen richting de klanten.
Dit programma wordt op korte termijn ook
in Nederland uitgerold. Daarnaast hebben
we samen met FlexIT een refurbishment
programma opgezet, HP Approved Selection.
Hierbij zorgt FlexIT voor een portfolio producten
die opnieuw worden geoptimiseerd en klaargemaakt, terwijl HP dezelfde garanties geeft
als bij nieuwe producten. Klanten die ervoor
kiezen een deel van hun nieuwe aankopen in
te vullen met refurbished computers, helpen de
levensduur van producten enorm te verbeteren.
Hetgeen direct bijdraagt aan hun eigen CO2
footprint.’
De meningen verschillen of een businessmodel als ‘furniture of seating as a service’
wel voldoende werkt. Luisman vindt het
uitgangspunt uitstekend, maar dat het niet

Erik Luisman

Verantwoordelijk voor
Sustainability & Business
Development bij Vepa
Vepa maakt onderdeel uit van de Fair
Furniture Group die verder de merken
EromesMarko, Be by Bèta, De Lockerfabriek, Nomique, Nice Price Office en Zooi
voert.
‘Zeker sinds de coronatijd heeft Vepa
zich meer en meer gericht op lokale en
regionale aspecten. Ook hebben we de
laatste jaren de focus op de hele keten,
van de grondstoffen tot de eindgebruiker
en de retourname. Als Vepa hebben we
een belangrijke bijdrage kunnen leveren in
de ontwikkeling van de NPR 8313 richtlijn
met betrekking tot het ontwerpen en
realiseren van een circulaire kantoor- en
leeromgeving. Vanuit onze eigen ervaringen
hebben we kunnen helpen bij het definiëren
van circulariteit, ontwerp en meetmethodes. Dat zijn toch echt wel baanbrekende ontwikkelingen in onze markt. Vanuit
mijn rol bij Vepa ben ik vooral betrokken bij
duurzame events, trainingen en workshops
waarbij ik probeer deelnemers bewust
te maken op het gebied van verduurzaming in brede zin. Dan zie je gelijk de
meerwaarde van een richtlijn als de NPR
8313. Wat is de circulaire economie? Wat
is duurzaamheid? Welke meetmethodes
bestaan er? Welke rol spelen we met
betrekking tot sociaal ondernemen? Het is
geweldig om mensen te enthousiasmeren,
te sparren met elkaar en zo beetje bij
beetje duurzame stappen te maken. Het
thema duurzaamheid en circulariteit is wat
mij betreft het uitgangspunt bij elk contact
met potentiële klanten en relaties.’

Erik Luisman:

NU NEMEN DE
BEDRIJVEN ZELF DE
VERANTWOORDELIJKHEID. IN
DIE ZIN HEBBEN WE ENORME
STAPPEN GEMAAKT OP HET
GEBIED VAN DUURZAAMHEID.
OFM
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Erik Luisman:

‘MIJN EIGEN
VISIE IS DAT ALLE
MATERIALEN DIE WE
GEBRUIKEN OOK
WEER TERUGKOMEN
EN WORDEN
HERGEBRUIKT’
altijd werkt in de praktijk. ‘Bij ons is dit model
al lange tijd in gebruik, maar vrijwel altijd door
maatwerk tussen ons als leverancier en onze
opdrachtgevers. Leg ook vooral vast waar je
duurzame winst ligt, is mijn advies. Bijvoorbeeld bij
gegarandeerde retourname en maximaal hergebruik binnen het eigen productieproces of bij de
milieu-impact van een project. Regelmatig hebben
we in het verleden gezien dat het blijft haken op
financiële argumenten om het wel of niet te doen.
Dat is jammer wanneer er juist wel duurzame
stappen genomen kunnen worden.’
Voor Wormgoor ligt het anders. ‘Services en
solutions rondom de computer of printer wordt
steeds belangrijker. Het product van HP maakt
onderdeel uit van een heel groot geheel en
het beheren van vooral grotere hoeveelheden
werkplekken kan complex worden als je de
services niet goed inregelt. Juist daar kunnen
grote stappen worden gemaakt met betrekking
tot security, beheer en ook het beheersen van de
lifecycle van producten. Met een echt as a service
concept blijven de producten in een closed loop
de verantwoordelijkheid van HP of die van de
partner. Je hebt zo grip op de levenscyclus en
bedrijven hebben geen spullen over waarmee niks
gedaan wordt. ‘As a service’ is echt een trigger.’
De Roo stipt het verschil in producten aan.
‘Computerproducten vergen veel meer service
dan een stoel. Want wat kan daarmee gebeuren?
Ik denk dat in onze branche meer gewerkt wordt
met retour- en eventuele restwaardegarantie,
waarmee je ondervangt dat je de producten
terugkrijgt aan het einde van de levensduur. Zeker
bij de overheid is dat het geval.’
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Heessels: Hoe staat het met de samenwerking
op het gebied van duurzaamheid met de
(zakelijke) eindklanten? Is daar de urgentie ook
doorgedrongen?
Wormgoor: ‘Duurzaamheid bestaat uit twee
aspecten. Enerzijds geloof je erin en doe je dit
voor je personeel, de klantenkring, de planeet
als geheel en voor je eigen organisatie. Kwaliteit
is tegenwoordig belangrijker dan ooit en ik denk
dat duurzaamheid een belangrijke indicator voor
kwaliteit is. Anderzijds werkt de urgentie net als
bij mensen, bij het ene bedrijf ligt die hoger dan
bij het andere. Ook is het vaak een financiële
afweging. Welk bedrijf durft financieel in te leveren
voor duurzaamheid. Dat is echt een barometer.
De multinationals hebben vaak wel de ruimte
in de winst om te investeren in duurzaamheid.
Bij middelgrote en kleine bedrijven ligt dat toch
anders. Ik merk wel dat daar ook de goede wil
is. Vaak kiest men al voor een duurzaam product
als die gelijk of iets hoger is geprijsd. Het groeit
wel naar elkaar toe; het mag iets meer kosten en
er wordt ook meer tijd genomen voor de juiste
keuze. Hierbij moet je als leverancier eveneens
volop support geven.’
Luisman: ‘Veel eindklanten die we spreken, of
het nu de overheid is of het bedrijfsleven, maken
echt enorme stappen. Het is mooi om te merken
dat je op dezelfde - duurzame - golflengte zit. We
komen elkaar als meubelindustrie best veel tegen.
Bijvoorbeeld op diverse overheidsmeetings waar
veelal keihard gewerkt wordt om de ambitieuze
duurzaamheidsdoelstellingen te halen.’ De Roo:
‘De overheid heeft hierin een mooie voortrekkersrol genomen. Bij de circulaire aanbestedingen
heeft de overheid de kantoor- en projectinrichting
eruit gepikt, omdat de meubelsector relatief
laagdrempelig is om de doelstellingen te halen.
Dit heeft ook weer de verduurzaming in onze
branche versneld. De overheid heeft in deze een
voorbeeldfunctie. De aanbestedingsprojecten
hebben ons een enorme boost gegeven om
nieuwe businessmodellen te omarmen.’
Heessels: Hoe staat het met de samenwerking
tussen bedrijven en sectoren?
De Roo: ‘Flokk en Vepa werken op regelmatige
basis samen. Dat is dan binnen aanbestedingen
of andere projecten omdat we vaak dezelfde
dealers hebben of projecten in combinatie met

de dealer doen. De samenwerking kunnen
we ook optuigen door aan elkaar onderdelen
ter beschikking te stellen. Sommige partijen
schermen dit nog steeds af. Dan is het moeilijk
voor de eindgebruiker om onderhoud te laten
plegen door een nieuwe meubelleverancier. Vaak
zie je dat de prijzen van onderdelen zo hoog
worden gemaakt dat revitalisatie of reparatie bijna
niet mogelijk is.’
‘Hierop zou eigenlijk een brancheorganisatie
toe moeten zien’, oppert Heessels. Wormgoor
komt met een voorbeeld in de ICT-branche.
‘NLDigital is sinds 1999 gestart met ICTMilieu
dat verantwoordelijk is voor het terughalen van
ICT apparatuur. Dit is initiatief is uitgebreid met
nieuwe partners onder de noemer WeCycle. Sinds
maart 2021 bestaat namens alle producenten van
elektronische apparatuur de stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste
Nederland (OPEN), die sector overschrijdend
werkt en alles waar een stekker aan zit of batterij
in zit verzamelt en recyclet; van zonnecellen tot
aan koelkasten, van printers tot aan computers.
Alles dat samenkomt in een initiatief is uniek voor
Nederland.’
Luisman wil graag aantekenen dat de meubelsector de fase van een toezichtsorgaan misschien
al voorbij is. ‘Veel producenten en leveranciers
zijn allemaal hartstikke verantwoord bezig met
terughalen en zorgen voor een continue stroom
van herbruikbare materialen. Alleen nu nemen
de bedrijven zelf de verantwoordelijkheid. In die
zin hebben we enorme stappen gemaakt op het
gebied van duurzaamheid.’
Heessels: Duurzaamheid is inmiddels een basisvoorwaarde geworden van je business. Klopt
dat?
Wormgoor: ‘De SDG’s (Sustainable Development
Goals van de VN) zijn een driver geweest voor veel
bedrijven om hun doelstellingen te verduidelijken
en aan te scherpen. Welke doelstellingen raken de
kern waarmee we als HP bezig zijn om te produceren? Welke doelstellingen raken de kern met
wat we kunnen bereiken met technologie, zoals
mobiliteit en thuiswerken. Eerst had je de fase dat
er veel werd gepraat over duurzaamheid, maar
niets concreets gebeurde. Vervolgens kwam de
tijd dat het niets mocht kosten, wat zich de laatste
jaren langzamerhand ontwikkelde naar echte
investeringen in duurzaamheid. Nu zijn we in de
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fase beland dat organisaties moeten veranderen.
De inkoper van office equipment en technologie
moet een aanjager zijn om de verandering in
te zetten. We moeten een gezamenlijke focus
hebben en dan kun je pas stappen maken. En
transparant naar elkaar zijn hoe je dat denkt te
realiseren.’
Luisman: ‘De SDG’s geven bedrijven uitstekende
richtlijnen om een breed duurzaamheidsbeleid
vorm te geven in hun organisatie. Ik zou zeggen:
verdiep je er absoluut eens in, waar liggen de
raakvlakken en wat kun je er mee doen? Wij
dragen er in ieder geval ons steentje aan bij,
zowel in onze productielocaties, kantoren en
daarbuiten. Bijvoorbeeld in ons duurzaamheidsproject Green Field 2.0, een circulaire proeftuin
dat inhaakt op de SDG thema’s en gericht is op
een brede duurzame kennisontwikkeling met
klanten en stakeholders.’
De Roo kan zich hierbij aansluiten. ‘Maar het
verbaast me ook dat er nog zo veel organisaties
te weinig aandacht schenken aan duurzaamheid.
Dan vraag ik me af hoe ze de doelstellingen
willen halen, terwijl ze bijna genegeerd worden.’
Luisman vindt dat het er niet leuker op wordt als
je zaken dwingend oplegt. ‘Je zou juist organisaties moeten verleiden door de acties die jij
neemt met betrekking tot duurzaamheid. Die
kansen moet je dan wel pakken en je eigen
doelstellingen bepalen.’

Herbert Wormgoor:

‘DE INKOPER VAN
OFFICE EQUIPMENT EN
TECHNOLOGIE MOET
EEN AANJAGER ZIJN OM
DE VERANDERING IN TE
ZETTEN’

Herbert Wormgoor

Communications Director Northern Europe HP Inc.
HP Inc. richt zich op levering van personal systems, printers en gerelateerde supplies
Herbert Wormgoor sponsort als directielid HP Nederland de sustainability experts en activiteiten
binnen de organisatie om duurzaamheid hoog op de agenda te houden. ‘Vanuit wereldwijd is er
een enorm duurzaamheidsbesef bij HP en dat staat centraal bij alles wat we doen. We hebben 21
jaar lang een duurzaamheidsrapport uitgebracht, geen A4’tje voor de bühne, maar met serieuze
doelstellingen, rekenschap over de resultaten en aanvullende activiteiten waar nodig. HP richt zich
bij zijn duurzaamheidsbeleid op intensieve samenwerking met overheden, NGO’s, onderwijs en
bedrijfsleven. Duurzaamheid en MVO gaan bij HP om drie onderwerpen: climate action, human
rights en digital equity. Het laatste punt betreft de verkleining van de toenemende kloof tussen
arm en rijk voor toegang tot technologie. Hiervoor heeft HP allerlei projecten wereldwijd. Wat
betreft climate action hebben over de CO2-uitstoot op het gebied van de operatie, gebouwen,
kantoorinrichting, maar ook bomen. De verpakkingen en alle printjes doen een aanslag op de
bossen in de wereld. Hier zijn we al jaren mee bezig. Elk A4’tje wordt niet afgekocht, maar
gecompenseerd door investeringen in biodiversiteit en bossen, zodat we toewerken naar een
soort plus-circulariteit met betrekking tot bomen. Zelfs in Nederland, hebben we in samenwerking
met TreesforAll diverse projecten lopen, waar we ook als medewerkers zelf helpen planten.
Circulariteit betekent effectief met de grondstoffen omgaan en zorgen dat ze aan het einde van
de cyclus zo veel mogelijk herbruikbaar zijn. Daarnaast moeten we onze producten een langere
levensduur geven. Bovendien maken we onze producten ‘designed for recycle’. De computer
is steeds gemakkelijker uit elkaar te halen en de onderdelen kunnen steeds beter hergebruikt
worden.’
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Huijser Meubel Agenturen start met de verkoop van
CUERO DESIGN In Nederland
Vanaf april 2022 heeft Huijser Meubel agenturen het bijzondere designmeubel programma
van CUERO design aan haar assortiment toegevoegd, en is 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.
Huijser Meubel Agenturen is exclusief agent voor CUERO Design in Nederland. HMA is een
handelsagent en importeur van design meubilair op het gebied van projectmeubilair en retail.
Zo vertegenwoordigen wij KULA by Bryndis (Akoestiek) uit IJsland, KFF-meubilair uit Duitsland
en sinds 2018 Moving Vi. Deze collecties zijn specifiek gericht op de inrichting van boardrooms,
vergaderzalen, openbare ruimtes, restaurant, hotels en woningen.

Ahrend Qabin Chat wint prestigieuze Red Dot Award
De Red Dot Award is een internationaal toonaangevende prijs voor productontwerp en -innovatie.
Ahrend is trots dat de Qabin Chat, ontworpen door Marck Haans, is bekroond met deze prestigieuze prijs voor uitmuntend design.
De 48-koppige jury van internationale deskundigen heeft elk van de inzendingen uit 60 landen
beoordeeld. Alleen ontwerpen die uitblonken in kwaliteit en innovatie ontvingen een onderscheiding.
De Qabin collection overtuigde de juryleden door het doordachte design en werd onderscheiden
met een Red Dot Award Product Design 2022.

Sharp introduceert nieuwe reeks A3kleurenprinters met Teams-connector
Sharp breidt hun ecosysteem aan slimme kantoortools uit met de komst
van 15 nieuwe A3 MFP’s voor de werkplek van de toekomst, zodat
bedrijven zich eenvoudig kunnen aanpassen aan de eisen van hybride
werken. De vijftien nieuwe printers, met snelheden van 26 tot wel 65
pagina’s per minuut (ppm), bieden gebruikers verschillende connectiviteitsopties met de printer en cloudapplicaties, een uiterst gebruikersgemak
en geavanceerde beveiligingsfuncties.
De nieuwe MFP’s zijn voorzien van tal van toonaangevende beveiligingsfuncties en -strategieën, zoals de BitDefender anti-malware ondersteuning,
waarmee Sharp een nieuwe standaard neerzet. Wat het voor IT-medewerkers veel eenvoudiger maakt om gegevens, apparaten en netwerken
veilig te houden.

Desq opent met vacuümmachine nieuwe markt
Na meer dan 20 jaar ervaring met lamineermachines slaat DESQ een nieuwe weg in. De kennis
vanuit het lamineren om met de juiste snelheid, op de juiste temperatuur en met de juiste druk een
document te sealen, is aangewend bij de ontwikkeling van de eerste DESQ Vacuümmachine. Model
8000 is een volledig uitgeruste automatische vacuümmachine met 5 standen voor droog, vochtig en
drukgevoelig voedsel. Hij wordt geleverd met 5 vacumeerzakken en een vacumeerol van 3 meter.
Desq is al enkele jaren bezig om haar aanbod te verbreden. Vorig jaar werd besloten de focus naast
office ook te richten op vrije tijd. Ook is anderhalf jaar geleden een productdesigner aangetrokken
waardoor sneller en gemakkelijker nieuwe producten kunnen worden ontwikkeld. Eerder dit jaar
kwam Desq al met een eigen lijn calculators als antwoord op het stoppen van Citizen in deze markt.
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Fellowes ontvangt Red Dot Award voor productontwerp
De Tallo monitorarmen en LX nietmachines van Fellowes Brands hebben de prestigieuze Red Dot
Award ontvangen voor Product Design 2022. Een internationale jury selecteerde beide series voor de
prijzen dankzij hun innovatieve design. De Tallo reeks monitorarmen combineert een onderscheidend
ontwerp, intuïtieve beweging en ergonomische perfectie om een superieure ervaring te leveren. De
dynamische en veelzijdige serie omvat 39 configuraties met verschillende bevestigingen, kleuren en
gasveer- vs. vaste armopties. De LX-serie nietmachines zijn ontwikkeld met het oog op kwaliteit,
duurzaamheid en functionaliteit. Elke nietmachine is behandeld met Microban® antimicrobiële
technologie om bacteriën te helpen voorkomen en werkt 24/7 voor een extra niveau van bescherming.
EasyPress™ technologie zorgt voor eenvoudig nieten tot 25 pagina’s met een standaard clinch
afwerking, en storingsvrije prestaties zorgen voor succesvol nieten elke keer weer.

HP introduceert veilige en duurzame
printoplossingen voor MKB
Tijdens het HP Amplify™ Executive Forum, de jaarlijkse partner roadshow van HP, introduceerde het bedrijf HP Instant Ink voor kleine bedrijven en de nieuwe LaserJet Pro met HP+ die
ontworpen is om het technologiebeheer voor kleine bedrijfseigenaren te vereenvoudigen. Met
één Instant Ink account ontvangen kleine bedrijven automatisch apparaat specifieke supplies
(inkt of toner) voor meerdere apparaten op meerdere locaties. In combinatie met de geavanceerde functies op de nieuwe LaserJet Pro met HP+ kan een Instant Ink abonnement kleine
bedrijven helpen tijd en geld te besparen, maakt het recyclen van cartridges eenvoudig en
beschermt en herstelt het bossen over de hele wereld. “Niemand luistert naar de behoeften
van kleine bedrijven en speelt daar zo op in als HP. Ondernemers willen dat printen moeiteloos
verloopt - van het set-up proces tot het bestellen van supplies tot het bewaken van de beveiliging”, zegt Xavier Garcia, Global Head of Print Hardware Systems bij HP. “HP Instant Ink voor
kleine bedrijven en de nieuwe LaserJet Pro met HP+, is een intuïtief printsysteem dat minimaal
beheer vereist, zodat eigenaren van kleine bedrijven hun tijd en energie kunnen besteden aan
de groei van hun bedrijf.”

Epson wint de GREEN Award 2022 van
DataMaster Lab
Epson heeft de DataMaster Lab GREEN Award in de wacht gesleept vanwege
de milieuvoordelen die de hittevrije PrecisionCore-inkjetprinters en -MFP’s van
het bedrijf bieden en de duurzaamheidsmaatregelen die zijn getroffen in het
kader van hun ontwikkeling, productie en distributie. “DataMaster bevestigt dat
het energieverbruik een van de primaire milieubelastingen van printen vormt en
heeft erkenning gegeven voor de vermindering die kan worden bereikt met onze
hittevrije PrecisionCore-inkjetprinters”, aldus Gareth Jay van Epson Europe.
“Vergeleken met laserprinters wordt gemiddeld tot 83% minder stroom verbruikt,
waarmee, over een heel printerpark bekeken, een zeer aanzienlijke besparing
kan worden bereikt.”
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BOP Awards:
de spanning stijgt...
Op donderdagavond 6 oktober vond in
Residence Rhenen de uitreiking plaats van
de Benelux Office Products Awards. Deze
achttiende editie telt ruim veertig genomineerde
producten en oplossingen in dertien
verschillende categorieën. Het geduld van de
deelnemers met genomineerde inzendingen
wordt nog even op de proef gesteld, want
op 6 oktober 2022 kregen zij tijdens een
feestelijke uitreiking te horen of ze in de
(hoofd)prijzen zijn gevallen.

Hoewel het niveau van innovaties dit jaar wat achterbleef in vergelijking met
de voorgaande jaren – door de naweeën van corona en de uitdagende
markt met stijgende prijzen en leveringsproblemen – treffen we weer mooie,
vernieuwende producten aan tussen de nominees. Vooral de aandacht voor
een actueel thema als duurzaamheid en healthy work
blijft onverminderd groot bij de leveranciers in de kantoorbranche. Opmerkelijk is verder dat verschillende bestaande partijen een andere weg inslaan
met een voor hen nieuwe productcategorie.
Met een nominatie is al een eervolle prijs binnen, nu rest alleen nog enkele
spannende dagen tot de bekendmaking van de hoofdprijzen.

Over de Benelux Office Products Awards 2022
De BOP Awards wordt in 2022 voor de 18e keer
georganiseerd. Doel van deze Awards is het
stimuleren en zichtbaar maken van innovatie in de
branche.
De BOP Awards zijn inmiddels een toonaangevend instituut geworden, deelnemers zien
toegevoegde waarde in een nominatie en het
winnen van een van de felbegeerde Awards
en zetten dit in binnen hun marketing.

Meede mogelijk gemaakt door:
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Als enige partij in de Benelux nomineren en benoemen we middels
een onafhankelijke jury Awards uit voor een aantal categorieën binnen
bussiness supplies, kantoorinrichting en –machines. De Benelux Office
Products Awards zijn bestemd voor fabrikanten, leveranciers en distributeurs in het office kanaal.Jurering vond plaats in juni en de bekendmaking cq uitreiking van de Awards vindt plaats op 6 oktober tijdens de
speciale Benelux Office Night.

IT / TELECOM
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Spaanse masvoz en Telsome
heten nu ook Enreach

Belgische 5G-veiling levert
1,2 miljard euro op

De twee Enreach bedrijven in Spanje, masvoz en Telsome, gaan vanaf
vandaag verder als Enreach. Na de acquisitie van Telsome in januari 2022
hadden de twee organisaties hun bedrijfsoperaties al samengevoegd.
Door het combineren van de omnichannel cloud contact center oplossing
van masvoz met de MVNO-mogelijkheden en het MKB-verkoopkanaal
van Telsome, zijn de twee bedrijven erin geslaagd samen te groeien op de
Spaanse markt. Enreach Spanje is met deze samenvoeging de Spaanse
nummer een B2B-telco gespecialiseerd in slimme cloud telefonie en
omnichannel cloud contact center oplossingen. Hiermee kunnen klanten
in heel Europa telefonie combineren met WebChat, WhatsApp en e-mail.
Gesprekken kunnen daarbij worden geoptimaliseerd met behulp van
conversational artificial intelligence.

Het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) sloot
deze week de voornaamste fase van de radiospectrumveiling af. Na de
start op 1 juni 2022 werd de belangrijkste fase van de veiling van het
nieuwe 5G-spectrum (700 MHz, 3600 MHz) en het bestaande 2G- en
3G-radiospectrum (900MHz, 1800 MHz, 2100MHz) beëindigd met een
opbrengst van 1.202.192.400 euro. Vijf operatoren, Citymesh Mobile NV,
Network Research Belgium NV, Orange Belgium NV, Proximus NV, en
Telenet Group NV, namen deel aan de veiling en konden elk een deel van
het radiospectrum verwerven waarmee ze het mobiele telecomlandschap
in ons land zullen bepalen voor de komende 20 jaar. De meest opvallende
nieuwkomer is Citymesh, die zich nadrukkelijk als vierde operator aan het
5G-front meldt. Citymesh wordt hierdoor de 4e nationale operator in de
B2B-markt.

Samenwerking Axians en
Cisco met IOT en private 5G
Cisco en Axians helpen samen organisaties in educatie, zorg, productieen logistieke sector hun bereikbaarheid en connectiviteit te vergroten met
de kracht van Private 5G technologie direct aansluitend op zowel een
nieuwe als bestaande LAN en Wi-Fi infrastructuur. “Dit is een belangrijke
toevoeging aan het portfolio van Axians. We kunnen nu één oplossing
bieden en beheren voor zowel omgevingen waar LAN en WIFI het beste
passen maar ook wanneer het gaat om een fabriek, logistieke omgeving,
campus of een zorginstelling.”, aldus Erik Lenten, CTO van Axians Axians
heeft meer dan 10 jaar ervaring in het plannen, bouwen en beheren van
missie kritische communicatie omgevingen op basis van (Private) 4G- en
5G-netwerken.

Zendesk in handen
investeerders
CRM en contact center leverancier Zendesk wordt overgenomen voor
10,2 miljard dollar, 6,8 miljard dollar minder dan waarvoor een andere
investeringsgroep het in februari had willen overnemen. De overname werd
geleid door wereldwijde investeringsmaatschappijen Permira en Hellman &
Friedman, evenals een investeerdersgroep die een volledige dochteronderneming van de Abu Dhabi Investment Authority en Singapore’s soevereine
vermogensfonds GIC omvat. Zendesk werd in 2007 opgericht in Kopenhagen en is sinds 2009 actief vanuit San Francisco. Het bedrijf telt circa
4.000 werknemers en is actif in meer dan 160 landen wereldwijd.

MWC zeker tot 2030 in
Barcelona
Barcelona blijft de thuisbasis van MWC - ‘s werelds grootste jaarlijkse
mobiele-technologie-evenement - tot ten minste 2030. MWC wordt
sinds 2006 in Barcelona gehouden en het nieuws van vandaag markeert
de meest recente overeenkomst tussen de GSMA en wat de GSMA de
“partners van de gaststad” noemt: de gemeenteraad van Barcelona,
de Generalitat de Catalunya, het ministerie van Economie en Digitale
Transformatie, de evenementenlocatie Fira de Barcelona en Tourism de
Barcelona. In 2011 werd de overeenkomst met Barcelona voor het eerst
verlengd (tot 2018) en kreeg het ook de titel “Mobile World CapitalDat
partnerschap werd later verlengd tot 2023, met nog een jaar aan de
overeenkomst toegevoegd (2024) toen de 2020-editie van MWC werd
geannuleerd als gevolg van de wereldwijde Covid-19-pandemie.

Barco moet bakzeil halen in
octrooi-zaak over Clickshare

Het Europees Octrooibureau heeft recent besloten octrooi EP 2756668
voor Clickshare van Barco in te trekken. De beslissing is nog niet juridisch
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bindend, aangezien Barco nog in beroep kan gaan. Kindermann, de
Duitse AV-specialist, ziet de uitspraak als een duidelijk signaal. Het
betekent waarschijnlijk dat Kindemann en andere aanbieders van
Clickshare-achtige producten hun product mogen blijven leveren. In het
middelpunt van alle disputen staat Klick&Show, de draadloze presentatieoplossing van Kindermann, die inmiddels is uitgegroeid tot een uitgebreide
productfamilie. Kindermann had al in 2018 bij het Europees Octrooibureau
verzet aangetekend tegen het octrooi van Barco.

NEC vergroot expertise Open
RAN met overname Aspire
Het Japanse NEC heeft zijn Open RAN-systeemintegratie (SI) expertise
versterkt door de overname van Aspire Technologies. Sinds de oprichting
in 2009 heeft het in Dublin gevestigde Aspire de technologie, software,
advies en SI-diensten geleverd aan tier-1 telco’s over de hele wereld.
De afgelopen jaren heeft het zijn aandacht gericht op Open RAN, met
de lancering van een Open Networks Lab dat tot taak heeft partners te
helpen bij het versnellen van de ontwikkeling, integratie en het testen van
RAN-gebaseerde netwerkoplossingen.

aanbieders, zo heeft minister Micky Adriaansens van Economische Zaken
en Klimaat besloten. Dit moet de digitale weerbaarheid van Nederland
verhogen en de gevolgen van cyberincidenten beperken. In Nederland
staan zo’n honderdveertig gebouwen die als datacenter fungeren. Volgens
de onderzoekers bestaat er in diverse regio’s in het land een gebrek aan
keuze van datacenters, wat kan leiden tot een single point of failure,
met mogelijk grote gevolgen op regionale schaal bij uitval. Verder is een
beperkt aantal datacenters dermate omvangrijk dat zij als “te groot om
te falen” moeten worden beschouwd. “Het uitvallen van één of meer
datacenters kan maatschappelijke ontwrichting tot gevolg hebben”,
waarschuwden de onderzoekers.

Maxicom IT Distribution en
Aliter Networks samen verder
als Circular IT Group
Maxicom IT Distribution en Aliter Networks bundelen hun krachten en
gaan in het vervolg verder als Circular IT Group. De groep biedt klanten
een duurzame oplossing voor hun IT-vraagstukken, door middel van een
refurbished hardware propositie in combinatie met aanvullende dienstverlening. Ondersteund door investeerder Waterland heeft de groep de
ambitie om in de komende jaren te groeien naar meer dan €300 miljoen
euro omzet in het circulaire IT-domein, waar de groei versneld zal worden
door een overnamestrategie.

Megafraude rond illegale
Avaya licenties
Zetacom neemt
communicatie specialist
Ooperon over
Zetacom heeft communicatie specialist Ooperon overgenomen. Door
het bundelen van de krachten kan Ooperon haar klanten een completer
pakket aan oplossingen bieden terwijl Zetacom het portfolio uitbreidt met
nog meer specialistische oplossingen voor de zorg. Door het toevoegen
van Ooperon aan de groep verstevigt Zetacom haar positie als marktleidend ICT-partner in de zorg. Ooperon blijft opereren als een zelfstandige
dochteronderneming dat communicatieoplossingen voor de zorg en justitiële inrichtingen produceert en op de markt brengt. De overname biedt
Ooperon een solide organisatorische en portfolio basis voor een bredere
dienstverlening aan bestaande en toekomstige klanten.

Drie mensen die beschuldigd worden van het wereldwijd verkopen van
illegale Avaya softwarelicenties ter waarde van meer dan 88 miljoen dollar,
zijn in de VS aangeklaagd voor fraude. Een van hen was een medewerker
van de Avaya klantenservice, die via zijn account licentiesleutels voor
het zogeheten IP Office systeem kon genereren. De software in kwestie
is gebouwd en wordt verkocht door het Amerikaanse Avaya, dat onder
meer een telefoonsysteem genaamd IP Office levert aan kleine en
middelgrote bedrijven. In de afgelopen week werd de aanklacht bekend
gemaakt tegen een 46-jarige medewerker van de Avaya-klantenservice,
ervan beschuldigd zijn toegang als systeembeheerder te hebben gebruikt
om licentiesleutels te genereren voor tientallen miljoenen dollars zonder
toestemming.

Datacenters en dns-providers
nu formeel vitale aanbieders
Bedrijven die dns-diensten aanbieden en datacenters zijn voortaan vitale
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Verdubbeling Push
To Talk-markt
De waarde van de wereldwijde Push to Talk-markt wordt geschat op
28,98 miljard euro in 2021 en zal naar verwachting 54,08 miljard euro
bedragen in 2028, met een jaarlijkse groei van 9,32% tijdens de voorspellingsperiode. Dat stelt onderzoeksbureau Brandessence in een nieuw
rapport met een overview over de wereldwijde markt.
De belangrijkste spelers op de wereldwijde push to talk-markt zijn AT&T
Inc., Verizon Wireless, Motorola Solutions, Inc., T-Mobile, Qualcomm
Incorporated, Bell Canada, Iridium Satellite LLC, Tait Communications,
Zebra Technologies Corporation, Telstra Corporation Limited, Hytera
Communications Corporation Limited, Simoco Wireless Solutions
Limited, Group Talk, Orion Labs, Inc., Zello Inc, Yiip, Inc. Voice Layer,
Voxer Net LLC, International Push to Talk Ltd (iPTT), Enterprise Secure
Chat (ESChat), AINA Wireless, S.L. (Azetti Networks), ServiceMax, Inc.,
PeakPTT, RugGear, en Team Connect.

Axez ICT Solutions treedt toe
tot de Bechtle Groep
Bechtle AG zet de volgende stap in haar strategie van internationale
overnames, door haar marktaanwezigheid in Nederland uit te breiden met
een nieuw IT-systeemhuis. De nieuwste aankoop, cloud specialist is Axez
ICT Solutions B.V, gespecialiseerd in hybride IT-omgevingen en cloud-oplossingen en bouwt daarmee de competenties uit van de Nederlandse
IT-dienstverlener PQR, die de Bechtle Groep in mei overnam.

Accenture neemt Sentia over
Accenture heeft ingestemd met de overname van de activiteiten van
Sentia in Nederland, België en Bulgarije. Met het hoofdkantoor in
Nederland is de Sentia-groep een toonaangevend cloud adviesbureau dat
private en publieke cloudmigraties beheert en monitoringdiensten voor
digitale ervaringen levert. Met meer dan 500 certificeringen zal Sentia’s
team van ongeveer 310 cloudspecialisten in Nederland, België en Bulgarije
toetreden tot Accenture Cloud First.

ambitie om Europees marktleider te worden in technology enabled care.
In combinatie met haar bestaande dienstverlening in Zweden, Noorwegen
en het Verenigd Koninkrijk, bedient Careium ongeveer 400.000 eindgebruikers. Doro zal voor de overname van Innocom ongeveer 7,2 miljoen
euro in contanten betalen op kas- en schuldvrije basis. De inkomsten van
Innocom over het boekjaar 2020 bedroegen EUR 4,9 miljoen (circa SEK
50 miljoen). De overname wordt vanaf 1 september 2021 geconsolideerd
in Doro Group en zal naar verwachting een verwaarloosbaar effect hebben
op de winst per aandeel over 2021, inclusief transactiekosten.

Krachtenbundeling NAAST
en ZCN in markt van zorg op
afstand
Zorgcentrale Noord (ZCN) met locaties in Beilen en Veldhoven en NAAST
in Varsseveld samengaan samen verder, voorlopig onder de naam NAASTZCN. Met de fusie bundelen beide zorgcentrales hun krachten in de markt
van zorg op afstand. ZCN en NAAST, die tot vandaag nog onderdeel
waren van respectievelijk zorgconcerns Espria en Sensire, werken als één
digitaal zorgbedrijf toe naar een nog steviger medisch service centrum.
Met de fusie is een zorgcentrale ontstaan die werk biedt aan zo’n 240
medewerkers. Zij verlenen zorg op afstand aan meer dan 200 opdrachtgevers in zorg en welzijn.

Axians implementeert
private LTE bij Zorggroep
Sint-Maarten

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

Overname inzorgtechnologie;
Careium nieuwe eigenaar
VINCI Energies/Axians breidt
Innocom
fors uit in Europa
Het Zweedse zorgtechnologie-concern Careium,
ook bekend als Doro, heeft
het Nederlandse bedrijf
Innocom overgenomen
en breidt daarmee de
technology enabled care
business in Nederland uit
In lijn met haar strategische
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VINCI Energies heeft een overeenkomst getekend voor de overname
van een belangrijk deel van de IT-diensten activiteiten van Kontron AG
- voorheen S&T AG, een toonaangevende speler op het gebied van
IoT-producten in Europa. De overeenkomst heeft betrekking op activiteiten
in Duitsland, Zwitserland, Polen en acht andere landen in Centraal- en
Oost-Europa. Kontron AG is gespecialiseerd in de integratie van IT-systemen en diensten voor cloud en datacenters, IT-netwerken en cyberbeveiliging, digitale werkplekken en specifieke bedrijfstoepassingen.
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Puzzel en Klantenservice
Federatie gaan partnership
aan

Axians implementeert
private LTE bij Zorggroep
Sint-Maarten

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

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

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

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

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

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

Strategisch partnerschap
Avaya en ALE

Avaya en Alcatel-Lucent Enterprise gaan een strategisch partnerschap aan. Dankzij de samenwerking zullen de Composable Enterprise
Solutions binnen Avaya OneCloud CCaaS (Contact Center as a Service)
beschikbaar zijn voor het wereldwijde klantenbestand van Alcatel-Lucent
Enterprise (ALE). Verder kunnen klanten van Avaya voortaan gebruik
maken van de netwerkoplossingen van ALE. Door de samenwerking
krijgen ALE-klanten toegang tot Avaya OneCloud CCaaS.
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ONTWIKKELINGEN
ROND 3,5
GHZ – WANNEER
KRIJGEN WE
NU ECHT SNEL 5G?
Sinds de zomer van 2020 hebben we 5G netwerken in Nederland.
Helaas zijn er zeker tot eind 2023 geen hogere snelheden of nieuwe
diensten beschikbaar. In dit artikel kijken we naar de ontwikkelingen
op het gebied van spectrum, want alleen met méér frequentieruimte
kan de belofte van 5G worden waargemaakt.
De hogere snelheden en nieuwe diensten van
5G komen pas met de 3,5 GHz band, terwijl
de echte 5G topsnelheden mogelijk zijn met de
26 GHz mmWave band. In 2019 zijn in Europa
afspraken gemaakt dat vanaf eind 2020 de 3,5
GHz en de 26 GHz band beschikbaar moeten
zijn voor 5G mobiele communicatie. Europa
heeft immers de ambitie om dankzij 5G onze
maatschappij en economie verder te ontwikkelen. Ook Nederland heeft moeten beloven dit
te gaan waarmaken. Maar zover is het nog niet.

Multibandveiling 2020

In 2019/2020 is het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat druk bezig geweest met de
multibandveiling van 700 MHz, 1400 MHz en
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2100 MHz. Het beschikbaar stellen van de
andere frequentiebanden had even wat minder
aandacht. Daarbij speelt mee dat Nederland
extreem goed scoort in de testen van 4G
dekking en capaciteit (alle drie de Nederlandse
operators staan in de wereldwijde Top 10 qua
testresultaten), waardoor het
ministerie erg positief is over wat zij bereikt
hebben in Nederland.

Huidige Situatie

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

1. Defensie
Mede voor onze NATO bondgenoten hebben
wij een afluisterstation van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) in Burum.
Het heeft de afgelopen jaren heel wat discussie
gekost, maar uiteindelijk wordt deze per
september 2022 elders ondergebracht.
Vanwege veiligheid is niet bekend waarheen,
misschien op een bergtop in Spanje of zo.
2. Private gebruikers
Sinds ongeveer 2015 is het mogelijk om op de
3,5 GHz in Nederland licenties aan te vragen. Dit
is gedaan voor meer dan 200 netwerken, waarbij
veel Fixed Wireless Access licenties zijn uitgegeven. Dit wordt gebruikt om vast internet te
leveren in de buitengebieden, meestal gebaseerd
op een wifi-achtig protocol. Daarnaast wordt
het gebruikt door een paar grote gemeentes,
met name voor camera’s in de grote steden.
De licenties voor deze systemen verlopen per
september 2022, zij hebben als alternatief ruimte
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ceerd over de indeling van de 3,5 GHz, waarbij
naar mijn mening vooral is geluisterd naar de
belangen van de mobiele operators. De private
netwerken kregen op twee plekken slechts 50
MHz toegewezen (zie 2. in de grafiek). Er is nog
iets met amateur radio satelliet gebruik tussen
3400 – 3410 MHz, waardoor het onderste
deel niet helemaal schoon is. Daarnaast heeft
Defensie ook 3300 – 3400 MHz in gebruik, zij
willen vanwege potentiële verstoringen liever
niet een operator met veel zendvermogen
direct naast hun frequentiegebied. Aanwijzing
voor privaat gebruik met lage zendvermogens
lag daarmee voor de hand. Tevens hebben de
huidige Private 4G gebruikers van de 3,5 GHz
band apparatuur die of 3400 – 3600 MHz (Band
42) of 3600 – 3800 MHz (Band 43) ondersteunen. Een blok van 3400 – 3450 MHz en een
blok van 3750 – 3800 MHz kan dan voor beide
groepen een oplossing bieden met alleen een
frequentie aanpassing.

Lobby

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

gekregen in de 28 GHz band. Gelukkig net
boven de 26 GHz mmWave band van 5G.
Daarnaast zijn er nog diverse Private 4G
netwerken actief in deze band, waaronder
bij ECT en RWG containerterminals in de
Rotterdamse haven. Zij zijn het lastigst om te
verhuizen, omdat dit 24/7 operaties zijn.

Rechtszaak Inmarsat

Het ministerie heeft heel lang niet gereageerd op
deze signalen en is druk verder gegaan met de

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

Oplossing Inmarsat

Inmarsat is al sinds 2019 bezig om te verhuizen
naar een nieuwe locatie, nadat zij hoorden van
de plannen van de Nederlandse overheid. Dat
proces heeft enkele jaren nodig en is nog zeker
niet afgerond. Er zijn nog een aantal onzekerheden rondom de planning, onder andere
omdat de Griekse overheid nog een licentie
moet afgeven. Daarnaast worden door Inmarsat
ook nieuwere satellieten toegepast en van
oude satellieten afscheid genomen, waardoor
Inmarsat van 126 MHz nu terug kan gaan naar
ongeveer 80 MHz per eind 2023. Op dit moment
mag boven de lijn Amsterdam – Zwolle geen
3,5 GHz worden gebruikt, om niet in Burum

3. Inmarsat
In een rapport van de Kwink groep uit 2018
over de toekomst van de 3,5 GHz band, is het
Ministerie al gewaarschuwd voor de situatie van
Inmarsat. Helaas is dit niet voldoende opgepakt,
waarbij het leek alsof er geen rekening met
hen gehouden hoefde te worden. De rechter
heeft afgelopen zomer bepaald, dat Inmarsat
mede vanwege het internationaal veiligheidsfunctie, niet zomaar aan de kant kon worden
geschoven.

Nieuwe indeling 2019

In 2019 is al wel een voorlopig idee gepubli-

In de grafiek zijn de verschillende huidige gebruikers weergegeven.
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SINDS 2019 IS ER
DOOR DIVERSE
PARTIJEN VEEL
GELOBBYD
RICHTING HET
MINISTERIE
voor verstoring te zorgen. Door toepassing
van filtering op het grondstation van Inmarsat
is het mogelijk om de interferentie door andere
gebruikers te beperken. Volgens de commissie
is dan een exclusiezone nodig van 15 kilometer
rondom Burum, (zie afbeelding).
Het effect van de exclusiezone op de uitrol van
5G in de 3,5 GHz band is daarbij beperkt. Want
operators zullen naar verwachting de uitrol van
3,5 GHz beperken tot grote steden, plaatsen
waar veel mensen samenkomen en mogelijk
snelwegen en spoortracés. Bovendien vergt
de uitrol van 3,5 GHz ook enkele jaren, die pas
ingaan na de veiling. Daarmee is de werkelijk
impact van de exclusiezone wat mij betreft
minimaal.
In het advies van de commissie is opgenomen
om, afhankelijk van de voortgang van de
verhuizing van Inmarsat en het gebruik van
nieuwe satellieten, de mobiele operators tijdelijk
minder spectrum te geven. De 300 MHz die
voor de operators beschikbaar komt, moet
dus tijdelijk met 80 MHz worden verminderd,
tot Inmarsat klaar is met de verhuizing naar
Griekenland. Daarnaast adviseert de commissie
om de onderste 100 MHz te gaan gebruiken
voor private netwerken (zie punt 3 in de
grafiek). Dit heeft wel voordelen voor de huidige
gebruikers, maar nadelen voor de langere
termijn.

wordt toegepast in Duitsland (punt 4 en 5 in de
grafiek). Door de vertraging van de rechtszaak
en de aanhoudende lobby vanuit de industrie
is men gelukkig tot nieuwe inzichten gekomen.
De minister heeft beloofd om vóór de zomer van
2022 met een reactie te komen op het rapport
van de commissie. We hopen dat dit snel duidelijkheid verschaft, zodat Nederlandse operators
en organisaties eindelijk verder kunnen met hun
5G plannen.

Situatie Duitsland

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

grote bedrijven willen geen simkaart, maar wel
diensten afnemen van operators. De zeggenschap over het netwerk en de frequentie blijft bij
de organisatie zelf.
Conclusie
Aansluiten bij het Duitse model heeft grote
voordelen voor de ontwikkeling van het
ecosysteem. Bedrijven zijn op zoek naar
lange termijn beschikbaarheid en voorspelbaarheid van kosten, dan pas zal men grote
investeringen doen in de bouw van private
netwerken. Want ook in Nederland zitten
verschillende organisaties met smart te wachten
op duidelijkheid over het beschikbaar komen
van private 5G frequenties en oplossingen. Op
dit moment loopt Nederland met 5G achter
in Europa, zowel op de ontwikkelingen van
de operator mobiele netwerken als de private
netwerken. En dat is niet goed voor de innovatie
en economische ontwikkeling!

Nieuw voorstel ministerie

Sinds het voorjaar van 2022 is het ministerie
bezig om een nieuwe indeling te bekijken,
namelijk 100 MHz voor de private netwerken
aaneengesloten bovenin de band, net zoals dat

Over de auteur
Eildert van Dijken is Principal Consultant bij Strict en is al vele jaren bezig met mobiele communicatie.
Hij is vooral betrokken bij connectiviteitsvraagstukken, voert regelmatig onderzoek uit en publiceert
over nieuwe technologieën.
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In de vorige editie van
OFM hebben we uitgebreid
ingezoomd op de new-kid-onthe-block Everphone. Deze
van origine Duitse scale-up
levert sinds dit voorjaar ook
in Nederland smartphones
en tablets as a service en
neemt deze aan het einde
van de lifecycle weer terug.
Deze toestellen worden
opgeknapt, refurbished en
weer teruggezet in de markt.
Een duurzaam concept wat
haar klanten de kans biedt
deel uit te maken van de
circulaire economie. Daarbij
is everphone sinds kort een
Planetly by Onetrust certified
carbon neutral company. Maar
los daarvan biedt het huren van
smartphones ook financieel
grote voordelen. Op beide
aspecten gaan we in dit artikel
dieper in.
Bij everphone huren organisaties voor hun
medewerkers mobiele telefoons en tablets tegen
een vast bedrag per maand. Huren heeft grote
voordelen ten opzichte van kopen of leasen.
Steeds meer CFO’s kiezen dan ook voor deze
optie. Bij leasing loop je aan tegen verborgen
kosten, waarbij extra maanden worden gecalculeerd of je na inlevering van toestellen moet
bijbetalen als de staat van de toestellen onder
een bepaald niveau is. Daarbij lease je meestal
in blokken van 50, 100 of 200 toestellen, waarbij
het kan gebeuren dat een deel van de apparaten
in dat blok niet wordt gebruikt. Bij huren betaal
je per toestel voor de periode dat je huurt, dat is
tenminste duidelijk. Daarbij worden de apparaten
altijd zonder extra kosten teruggenomen.
Bovendien is everphone flexibel en de vloot van
toestellen groeit en krimpt probleemloos mee
met de actuele behoefte van de klant.
Daarbij kun je bij leasing voor onverwachte
financiële verrassingen komen te staan, bijvoorbeeld in het geval van schade, bij afkoop, bij de
betaling van extra diensten als gecertificeerde
gegevensverwijdering of apparaatverzekering.
Bij huren betaal je één bedrag per toestel en dat
enkel voor de periode dat je huurt. En voor wie
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GEBRUIKEN IN
PLAATS VAN
BEZITTEN,
DUURZAAM EN
FINANCIEEL
SLIM
dan nog niet helemaal overtuigd is, bij leasing
kom je in het geval van reparaties nog eens voor
extra kosten, moet je het zonder toestel doen
en zelf de reparatie regelen. Niet als je huurt bij
everphone, zij halen het defecte toestel op en
geven direct een ander gloednieuw toestel. Bij
everphone dus geen geen verassingen door
onverwachte kosten achteraf .Met dit concept
heb je geen hoge eenmalige uitgaven (capex
naar opex) en ben je maximaal flexibel als
organisatie. Daarbij is het concept internationaal
schaalbaar.

Duurzaamheid in het DNA

Zoals we in de intro al aangaven, staat
duurzaamheid centraal in het DNA van
everphone. Zo streeft everphone ernaar dat
de gebruiker maar 1 toestel heeft voor zowel
zakelijk als prive gebruik. Daarnaast bieden
zij de mogelijkheid dat, dat de medewerker
zelf zijn eigen toestel mag overnemen met 12
maanden garantie, na afloop contract. Zo wordt
de levensduur van een toestel verlengd en kan
het toestel mogelijk worden overgedragen aan
een familielid. Everphone biedt organisaties een
service solution inclusief toestel per maand voor
een flexibele looptijd, daarbij blijven de toestellen
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bezit van everphone. Aan het einde van de
lifecycle nemen zij de toestellen weer terug,
worden de toestellen opgeknapt en weer teruggezet in de volgende markt. Een keer en soms
ook voor een derde lifecycle. Als green company
is everphone CO2 neutraal, bedrijven die met
hen samenwerken worden deel van de circulaire
economie. Zo ondersteunt everphone bedrijven
met het invullen van hun corporate sustainability.

EY kiest voor everphone

Een van de klanten die de voordelen van huren
én van everphone onderkent, is EY Nederland,
koploper op het gebied van corporate sustainability. Dit voorjaar stapte de hele organisatie
over op gehuurde smartphones voor haar
medewerkers. Voor EY speelde naast financiële voordelen het duurzaamheids aspect
een doorslaggevende rol. Hiermee wordt de
gebruiksduur van toestellen met twee tot drie
levenscyclussen verlengd.
Ook bij deze klant worden toestellen die het
einde van de levenscyclus hebben bereikt,
gewist, opgeknapt en hergebruikt. Mocht een
toestel onherstelbaar beschadigd raken, dan
recyclet everphone deze zo veel als technisch
mogelijk is en op de juiste manier waardoor
kostbare materialen aardmetalen niet verloren
gaan.

Everphone gaat overigens bij diverse klanten,
waaronder EY, nog een stapje verder met de
optie van afvalcompensatie. In samenwerking
met Closingtheloop wordt elke gehuurde telefoon
gecompenseerd door een afgedankte telefoon in
Afrika in te zamelen en te recyclen.
Uit onderzoek blijkt dat 85% van de mensen
minstens één, en 50% zelfs meer dan drie
ongebruikte toestellen in de la heeft liggen.
Om ervoor te zorgen dat medewerkers minder
smartphones in gebruik hebben, is de combinatie van privé en zakelijke smartphone mogelijk
binnen het everphone concept. Hierdoor hebben
medewerkers geen tweede toestel meer nodig,
maar kunnen ze de zakelijke smartphone ook
privé gebruiken. Door de Dual-SIM-functie is
het eenvoudig om zowel een privé- als een
zakelijke simkaart (of eSIM) in hetzelfde toestel te
gebruiken.

Doelgroepen

Everphone is nog maar net gestart in Nederland,
maar zit al vol met plannen, vertelt Wesley
Motiram, verantwoordelijk als Senior Account
Executive voor de Nederlandse markt. “We
richten ons niet enkel op de zakelijke dienstverlening. Tevens zijn de healthcare, overheid,
educatie en industrie, verticals waar wij ons op
focussen. Onze huidige klanten zijn voornamelijk
organisaties met 500+ fte.”

De voordelen van
everphone:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Flexibel (onbeperkt op- en afschalen
Ontzorging van inkoop, IT en HR (ipv
geen zorg over.)
1e en 2e level support / Reparatiemanagement (onbeperkt) / Binnen 24 tot
48 uur een nieuw vervangend toestel of
SWAP poule op locatie zonder aanvullende kosten
Geen éénmalige investeringen
Altijd een goed werkend toestel
Volledig Lifecycle Management van de
asset
Concept-op-maat
State of the art MDM, AVG proof
Alles in één oplossing, met een echte
singel point of contact en 1 contractuele partner
Up-to-date asset management via een
eigen portaal
Bijdrage aan circulaire economie
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ISE LAAT ZIEN;
BREDER
PORTFOLIO
LEVERANCIERS EN
UC WORDT STEEDS
VEELOMVATTENDER

Na een jaargang onderbreking en een omzetting van deze editie
van februari naar mei was het recent eindelijk weer tijd voor de
ISE. Dit keer niet meer in Amsterdam, maar in Barcelona, op de
plek waar recent nog het Mobile World Congress werd gehouden.
OFM was nieuwsgierig hoe de UC-markt zich de afgelopen twee
jaar heeft ontwikkeld en trok naar Spanje. Een verslag.
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Sinds de laatste ISE in 2020 heeft de COVID
19-pandemie de manier waarop miljoenen
mensen werken radicaal veranderd. Er is een
explosie geweest in het gebruik van unified
communications en collaboration platformen.
Nu mensen weer naar kantoor gaan, is de
vraag of en hoe hybride werkvormen onderdeel
blijven uitmaken van onze manier van werken.
Een vraag die je natuurlijk nergens anders beter
beantwoord kunt krijgen dan op dé beurs voor
AV en unified communicatie.

Verbreding portfolio

Spannend qua nieuwe producten was het
minder. Dat ligt mogelijk aan het uitstellen van
ISE in februari, waardoor veel leveranciers al
nieuwe producten hebben gelanceerd tijdens
Q1. Of dat ze grote aankondigingen bewaren
voor InfoComm 2022 in juni in Las Vegas.
Wel opvallend was het dat leveranciers in collaboration zich hebben gerealiseerd dat ze een
volledig portfolio moeten aanbieden. Dit
om in te kunnen spelen op de grotere verscheidenheid aan locaties en gebruikssituaties als
gevolg van de verschuiving naar hybride werk.
Videoconferencing was vroeger grotendeels
beperkt tot vergaderruimtes, maar omvat nu
ook thuiswerken, mobiel werken, focusruimten
en kantoordesktops naast vergaderzalen van
alle formaten.Vóór de pandemie was thuiswerken simpel; een laptop en eventueel wat
randapparatuur zoals een muis, toetsenbord
of webcam erbij. Nu is het een vaste werkplek,
waarvoor investeringen in technologie nodig zijn
om de ervaring te optimaliseren. Naast de bijna
alomtegenwoordige bedrijfswebcam, moedigen
leveranciers het gebruik aan van luidsprekers,
headsets en extra beeldschermen aan.

Meer categorieën

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

Innoveren of consolideren?

In plaats van baanbrekende producten of nieuwe

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

Betere gebruikservaring

Een van de belangrijkste onderwerpen op de
ISE was meeting equity: hoe kan de ervaring van
deelnemers aan vergaderingen op afstand en in
persoon zo inclusief mogelijk zijn, dus zonder dat
deelnemers op afstand zich geïsoleerd voelen
van de vergadering?
Virtuele vergaderingen waarbij iedereen op
afstand aanwezig is, hebben verrassend goed
gewerkt. Het model van één persoon per
eindpunt maakt het mogelijk dat iedereen een
gelijke status heeft binnen het gesprek, waarbij
elke deelnemer tijdens het gesprek in zijn eigen
"box" wordt weergegeven. De belangrijkste
vraag nu is hoe je dat bereikt als een deel van de
deelnemers aan de vergadering op een fysieke
locatie zijn en een deel niet.
Tot nu toe is er geen eenvoudige oplossing voor
dit probleem. Iedereen erkent dat een single
point of view vergaderzaal camera aan een
uiteinde van de vergaderzaal, die een breed
zicht biedt op mensen rond een tafel, niet het
juiste antwoord is. Een optie is het gebruik van
ePTZ-functionaliteit in de camera, waarbij individuele sprekers worden gevonden en omkaderd,
zoals met Jabra's Panacast 50, die gebruik
maakt van in bar AI om meerdere weergaven
met 180 graden dekking te geven. Andere oplossingen, met name voor grotere vergaderruimten,
combineren meerdere camera's om meer dan
één beeld te geven, bijvoorbeeld door de hele
ruimte, maar ook met close-ups van verschillende mensen. Bij Huddly zagen we dat ze AI
gebruiken om ook mensen die minder actief zijn
in de meeting er in beeld meer bij te betrekken.
Tijdens een panel over hybride werk wees
Logitech's VP en General Manager van Video
Collaboration Scott Wharton op een toekomst
waarin vergaderingen meer op sportevenementen lijken, waar de ervaring van het thuis
kijken in veel opzichten superieur is aan die van
het zitten tijdens het evenement. Het hebben
van meerdere camerastandpunten, met de
feed switch tussen hen, is een manier om dit te
bereiken.

Vol energie stond Frank aan de Stegge
vier dagen lang al zijn klanten en andere
passanten te woord om de laatste innovaties
van Zoom te showen, waaronder de nieuwe
contact center technologie en het handige
smartboard.

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

Niet in de UC-hal jammer genoeg, dus een
beetje weggestopt, stond Neat. Maar daar
hadden Martijn Blokland en zijn collega’s
weinig last van. De stand van deze relatief
nieuwe speler werd alle dagen meer dan
goed bezocht.
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Bij videoconferencing draait het om
schermen, en die moeten wel stevig
bevestigd worden. Daar weet Berthil van
Kranenborg van ErgoXS alles van. Deze
Friese producent van ophangsystemen kon
op de ISE dan ook niet ontbreken.

Pro webcams

Geert-Jan van Etten en Maurice
Andersen van nieuwkomer Nexvoo hebben
op deze ISE hun talenkennis flink kunnen
bijspijkeren. Er was uit binnen- en buitenland
veel belangstelling voor deze nieuwe speler
in UC en Telecom.

De behoefte van leveranciers om alle UCdisciplines af te dekken heeft ertoe geleid dat de
meeste aanbieders nu ‘professionele’ webcams
aanbieden voor zakelijk gebruik. Nog maar twee
jaar geleden was deze markt grotendeels het
domein van Logitech. Nu is het gemeengoed,
van Jabra's Panacast 20 tot EPOS’s Expand
Vision 1 van EPOS, die op ISE werd gelanceerd.
Hoewel ze op de markt gebracht voor persoonlijk
gebruik, maakt de videokwaliteit met vaak 4k
camera’s het mogelijk ze in te zetten in ruimtes
waar meerdere mensen aanwezig zijn, zoals ver
gaderruimtes en kleinere vergaderzalen.
Hoewel Zoom en Microsoft Teams inmiddels
de toonaangevende UC-platformen zijn, is ook
duidelijk dat er dat er niet één standaard videooptie voor alle klanten zal zijn. Daarom is
de USB-markt springlevend, met zelfs Cisco
die gebruikers toestaat om verbinding te maken
met hun videobalken via laptop. Een partij als
Pexip speelt daar handig op in door koppelingen
tussen de verschillende platformen eenvoudiger
te maken.

Toegevoegde waarde

Nu leveranciers in alle productcategorieën

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

Nieuwe spelers

De vorige ISE vond plaats in februari 2020, net
voor de pandemie Europa binnenviel. Toen al
bleven een aantal, met name Chinese, stands
onbemand en waren er vanwege de corona-geruchten al minder bezoekers. Hoe de wereld in
twee jaar veranderd is, zie je wel hier op de ISE.
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Productnieuws
Cisco lanceerde op ISE de Webex Room
Bar, ontworpen voor de kleine tot middelgrote
vergaderruimte. In lijn met de huidige trends
biedt de bar omlijsting van sprekers en de
mogelijkheid om vergaderingen te starten in
Zoom, Microsoft Teams en Google Meet,
maar ook Webex.

Het was leuk om te zien dat een aantal nieuwe
spelers zich aan het UC-firmament hebben
genesteld. Twee daarvan, Neat en Huddly,
komen allebei uit Noorwegen en het is dan ook
geen toeval dat hun oprichters én veel van de
medewerkers uit de stal van Tandberg komen,
dat alweer twaalf jaar in handen is van Cisco.
Neat heeft zich op bijna Amerikaanse wijze,
met veel lef en zichtbaarheid, in de kijker
gespeeld. Oorspronkelijk richtte het zich vooral
op de Zoom-technologie, maar inmiddels is veel
van de hardware ook voor MS Teams gecertificeerd.
Huddly ontwikkelt een lijn camera die zich onderscheiden doordat de technologie,
Huddly IQ, is gebaseerd op AI en door hun brede
hoek van 150 graden.
De derde nieuwe speler in Barcelona was
Nexvoo, die met een hele lijn met UC-hardware,
een smartboard en een hele lijn geavanceerde
deskphones op de markt komen. Daar gaan we
in de volgende TBM dieper op in.
Het is duidelijk dat deze nieuwe spelers al vrij
snel een serieuze plek innemen in de markt en
het de gevestigde orde lastig gaan maken.

De trekker op de stand van marktleider
Logitech was de Logi Dock, een echt uniek
apparaat dat functioneert als USB-hub,
luidsprekertelefoon en vergadercontroller.
De concurrentie zal binnenkort vast met een
antwoord komen.
ISE was de eerste gelegenheid om HP's
nieuwe Presence-reeks voor samenwerking te
zien. De eerste producten zullen in juni 2022 op
de markt komen, en verdere releases volgen
in de loop van het jaar. Hoewel nog onduidelijk
is over hoe dit gamma zal samengaan met de
producten van de recente acquisitie van Poly,
maakte HP indruk
met de omvang van het serieus vernieuwde
aanbod.
De HP Room Assistant biedt meer dan alleen
het boeken van een ruimte en het met één druk
op de knop deelnemen aan een vergadering;
het is ook een manier om de ruimte
zelf te beheren, met bedieningselementen voor
andere niet-conferencing toepassingen
en eenvoudige rapportage van veelvoorkomende problemen in de vergaderruimte.
Crestron had een enorme stand, weliswaar
niet in de UC-hal en dat onderwerp besloeg
ook maar een bescheiden deel van de stand,
waarin alle onderdelen van het uitgebreide
aanbod van het bedrijf werden getoond. Op het
gebied van samenwerkingstechnologie

demonstreerde het bedrijf zowel zijn bestaande
partnerschappen met Jabra en Huddly,
als ook de recente overname van 1 Beyond.
ScreenBeam is een van de gevestigde
spelers op het gebied van draadloos delen.
Kort voor ISE bracht het zijn ScreenBeam
USB Pro Switch, gericht op het aanbieden van
een apparaat om ruimte functionaliteiten uit te
breiden buiten Microsoft Teams Rooms (MTRs).
De grootschalige aanwezigheid van Barco
op ISE weerspiegelde haar dominante positie
in de wereld van draadloze presentatie en
conferencing, Als een van de gerenommeerde merken binnen de WPS/WCF
wereld, presenteerde Barco een update van
zijn Clickshare reeks die van toepassing zal
zijn op het volledige gamma. In wat het de
Smart Meeting Flows voor Clickshare noemt,
introduceerde het zeven nieuwe functies die
gericht zijn op het optimaliseren van workflows
zoals beschikbaarheid van zalen, een functie
waarmee deelnemers automatisch verbinding
kunnen maken met een vergadering of een
knop inpluggen of een optie die de deelnemer
automatisch als host of deelnemer toewijst aan
de meeting.
Konftel onthulde op Barcelona ISE dat het
binnenkort vijf videopakketten en een plafondmontagekit beschikbaar heeft. De nieuwe
Konftel Attach-pakketten van de video-endpointprovider zijn ontworpen om Microsoft
Teams- en Zoom-vergaderingen te ondersteunen.
Tech Data Maverick was prominent aanwezig
op ISE. Rond de beurs werd bekend dat de
distributeur verdeler is geworden van Neat en
van Sennheiser.
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Voice recording was lange tijd
voorbehouden aan met name de
financiële wereld, waar wetgeving
dit noodzakelijk maakte. Maar sinds
kort wordt het vastleggen van allerlei
soorten communicatie voor steeds
meer organisaties interessant én
technisch mogelijk. Reden voor
communicatiespecialist Axians om
de band met de leverancier van deze
diensten, NICE Systems, verder
aan te halen, om zo optimaal in te
kunnen spelen op deze groeimarkt.

Over NICE Systems

AXIANS VERBREEDT
MOGELIJKHEDEN
VOICE
RECORDING DOOR
INTENSIEVERE
SAMENWERKING
MET NICE SYSTEMS

Deze beursgenoteerde leverancier van communicatietechnologie software is gestart in 1986 en is met 8.000 medewerkers
actief in 150 landen met een omzet van rond de 2 miljard dollar. NICE SYSTEMS werkt voor 85 procent van de Fortune 100
bedrijven. Het opereert vanuit drie pijlers, public safety (bijvoorbeeld 911 centrales in de VS) , financial crime (fraude detectie,
witwaspraktijken) en customer engagement.
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Barbara de Koning is als Client Manager
Banking en Insurance al acht jaar binnen Axians
actief in deze niche, waar de system integrator
met twintig jaar ervaring als marktleider
opereert. “Dan heb je het heel specifiek over de
dealingrooms voor banken. We hebben bijna
alle grote nationale en internationale banken als
klant. Daarnaast doen we zaken met pensioen
fondsen, high-frequency traders, financiële
overheden en energy traders. Ook dankzij onze
intensieve samenwerking met NICE Systems,
een gekend en innovatief A-merk die deze
oplossing wereldwijd aanbieden.”

Geen niche meer

Voice recording is volgens Barbara altijd een
niche oplossing geweest waar een functionele
uitvraag voor moest zijn. “Wet- en regelgeving verplicht banken om inzicht te geven
in de totstandkoming van deals. Naast deze
zogeheten compliancy kwam er vanuit de
markt steeds meer behoefte om klantvragen
vast te leggen en te analyseren.” “De oplossing
wordt voor elke klant op een andere manier
geïmplementeerd”, vervolgt ze “Je moet dan
ook de omgeving en de complexiteit snappen.
Dus niet alleen de technologie, maar ook de
werkprocessen en de wettelijke en functionele
eisen binnen een organisatie. Als system
integrator voegen we daarmee waarde toe aan
de NICE Systems technologie.”Willem Meijer,
Business Unit Manager Axians, vult aan: “We
hebben daarbij ook de focus op de diverse
marktsegmenten. Daarbinnen werken teams op
specifieke klantgroepen met een vergelijkbare
problematiek, dan merk je dat je kennis daarin
groeit en je als system integrator van toegevoegde waarde bent.”

Snelle verandering

Op dit moment staat de markt voor een omslag,
signaleert ook Gijs Borsboom, Sales Director
Noord- en Zuid-Europa bij NICE Systems.
“ Customer experience rond de dienstverlening van een organisatie wordt steeds meer
een onderscheidend vermogen. Zeker in de
segmenten waar wij actief in zijn. Steeds meer
bedrijven gebruiken dan ook onze technologie
om de klantervaring te verbeteren en tegelijkertijd biedt dat de mogelijkheid de interne
efficiency te verbeteren en het werk prettiger
te maken. Zoals door het automatiseren van
processen die vaak terugkomen.” “ NICE
SYSTEMS heeft vorig jaar NTRX uitgebracht,
een omnichannel en cloud-ready oplossing die
over de verschillende platformen heen gelegd
kan worden. Dit product kan eigenlijk alles,
mobiel, video en chat, vastleggen. Alle communicaties die daarover loopt moet je goed kunnen
registreren en terug vindbaar maken.”

Verbreding

En dat betekent een heel nieuwe markt, vult
Barbara aan: “Corona heeft gezorgd voor
versnelling van hybride werken, dus het is nog
belangrijker geworden dat er een goed systeem
beschikbaar is dat alles vastlegt. Daardoor krijg
je betere klantinformatie en kun je je dienst
verlening verbeteren door analyses. Bijvoorbeeld doordat je trends herkent. ”
Gijs voegt daaraan toe: “Het analyseren van
gesprekken rond transacties is heel belangrijk
voor dienstverleners in welke sector dan ook.
Dat biedt hele belangrijke informatie aan de
organisatie. Dan kun je bijvoorbeeld zien hoe
je naar de verschillende gebruikersgroepen
presteert over de kanalen. En dan een
100 procent analyse en niet steekproefsgewijs.
Dat geeft je ook waardevolle input om te
forecasten bijvoorbeeld.”
Daarbij is het dus belangrijk dat de oplossing
geïntegreerd kan worden over verschillende
platformen, stelt Barbara vast. “Neem een
bedrijf met én een dealing room én een
Microsoft Teams omgeving voor zijn thuiswerkers en nog eens een PABX waar nog een
contactcenter of receptie op zit. Het is heel
belangrijk dat je de gesprekken over al die
platformen centraal kunt vastleggen, op basis
van de juiste keuzes; wat vastgelegd moet
worden, voor hoelang en wie waar verant
woordelijk voor is.“

jaar zijn ze ook getraind op het nieuwe portfolio
. Daarbij profiteren onze klanten van het feit dat
we nóg nauwer met NICE Systems samenwerken, sneller toegang hebben tot specifieke
kennis en meer invloed hebben op de ontwikkelagenda van NICE Systems.”

Nieuwe kansen

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

Enterprise Business Partner

Recent is Axians benoemd tot Enterprise
Business Partner van NICE Systems. Barbara:”
Het partnership met NICE Systems is voor
ons belangrijk omdat we als A-merk system
integrator ook willen werken met A-merk
vendoren. We leveren bedrijfskritische communicatie, dus ook de support van onze vendoren
moet daarmee kunnen schakelen. Ook daarin is
NICE SYSTEMS een hele goede partner.”
Gijs vult aan: ”In zo’n partnership moet je elkaar
heel goed begrijpen. Het is ook redelijk complex
en Axians, en daarvoor Koning & Hartman,
hebben die expertise door de jaren opgebouwd.
Ze kennen de technologie én de klanten. Daarin
zijn ze uniek. Als enige in Nederland is Axians
nu dan ook gecertificeerd op het allerhoogste
niveau en dus ook op de meest nieuwe
technologieën die NICE SYSTEMS naar de
markt brengt. Ik ben er erg trots op dat we zo’n
partner hebben en ik ben blij dat dat wederzijds
is. Het vraagt van beide kanten Champions
League toewijding.”
Willem: “We werken al heel lang met NICE
Systems samen. De verbreding van de markt
biedt veel kansen. Ons team van engineers was
al specifiek getraind op de dealing room voice
recording oplossing NICE NTR en het afgelopen

Gijs Borsboom

Barbara de Koning

Willem Meijer
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BELLEN MET
MICROSOFT
TEAMS VIA
DETRON
CONNECT 365
44

OFM

- NAJAAR 2022

IT/TELECOM REDACTIE

Bij Detron is de focus volledig gericht op het
inrichten en servicen van de digitale werkplek.
Telefonie hoort daar als vanzelfsprekend bij.
De groeiende populariteit van Teams kwam
voor Detron niet als verrassing. Al na de komst
van ‘Skype for Business’ was het plan om
daarmee de dienst ‘Hosted Skype for Business’
te ontwikkelen. “Uiteindelijk hebben we die
stap overgeslagen en zijn we gelijk op Teams
overgegaan”, vertelt Adrie. “Na de nodige
investeringen zijn we anderhalf jaar geleden
begonnen met het leveren van telefoniefunctionaliteiten en support aan gebruikers van
Teams.”

Teams is als collaboration
tool de afgelopen
twee jaar definitief
doorgebroken. Nadat
vorig jaar ook bellen
via Teams op diverse
manieren mogelijk werd,
staat deze optie bij steeds
meer middelgrote- en
grote organisaties op het
verlanglijstje. Detron heeft
hier al volop ervaring mee
en onderkent de voordelen
voor haar klanten,
vertelt Adrie Waterman,
Productowner UC bij
Detron, die intensief bij
deze innovatie betrokken
was.

Vorig jaar al behaalde Detron de Calling for
Microsoft Teams advanced specialization
status en de Meetings and Meeting Rooms
for Microsoft Teams advanced specialization.
Daarmee laat Detron zien uitgebreide kennis en
expertise te hebben bij het adviseren en implementeren van Microsoft Teams gebaseerde
telefonie- en vergaderruimte oplossingen.
Adrie: “Nadat ook in Nederland Corona de kop
op stak was het even rustig en hield iedereen
de hand op de knip. Toen we weer terug
mochten naar kantoor is het in een stroomversnelling gekomen. Bij zo ongeveer alle nieuwe
projecten die we vanuit de enterprisemarkt en
middelgrote zakelijk markt binnenkrijgen, maakt
een component om met Teams te telefoneren
deel uit van de oplossing die we leveren.”

Deel van de digitale workspace

Detron heeft bovenstaande UC-oplossing
toegevoegd aan de Detron Digital Workspace.
Via de centrale portal kom je als gebruiker
in je digitale werkplek, waarin je alle voor jou
relevante data en applicaties vindt. Denk aan:
SaaS- en 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 dan aangevuld met de functionaliteiten rondom printing, device management,
online portal, dataopslag, back-up-faciliteiten en
dus ook UC- en telefoniefunctionaliteiten.
Dat laatste wordt in Detron Digital Workplace én
zelfstandig als Detron Connect 365 aangeboden. Een provideronafhankelijk cloudvoice-platform met connectiviteit en additionele
modules, waaronder Microsoft Teams Calling.

Waarbij op het platform niet alleen Microsoft
Teams Phone System maar ook Mitel en Zoom
als cloud oplossing wordt aangeboden. Bij de
implementatie kan de klant altijd kiezen voor
private, public cloud of voor een on-premise
oplossing. En, niet onbelangrijk, in zijn eigen
tempo de overstap vanuit een traditionele
PBX-omgeving maken zonder desinvestering.

Efficiency

Deze oplossing kan in een groot aantal gevallen
ingezet worden om de traditionele telefooncentrale te vervangen en/of uit te breiden met
de nieuwste functionaliteiten. Hierdoor kan
een organisatie de efficiency vergroten en op
die manier kosten besparen, vertelt Adrie. “De
kracht van Teams is daarbij dat er maar één
applicatie nodig is om onderling te kunnen
samenwerken, documenten te delen en te
bellen met externen binnen de beveiligde
omgeving van Teams.

BIJ DETRON IS DE
FOCUS VOLLEDIG
GERICHT OP HET
INRICHTEN EN
SERVICEN VAN DE
DIGITALE WERKPLEK
Grotere organisaties zoals ziekenhuizen die hun
eigen systemen hadden, zagen Microsoft oplossingen volgens Waterman voorheen nog vaak
als een ‘no-go-area’. “Na Corona zijn oplossingen in combinatie met Microsoft en de cloud
geen probleem meer voor ze en zijn er diensten
uitgerold om thuiswerken te faciliteren.” Vaak
gaat het dan, bijvoorbeeld bij ziekenhuizen om
stafafdelingen en ondersteunende afdelingen.
Detron zorgt er voor dat ziekenhuizen bijvoorbeeld wel met Teams kunnen werken én bellen.
Zelfs tot in lengte van jaren naast hun systeem
voor bijvoorbeeld zorgalarmering. De stafaf-
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deling die bijvoorbeeld wel toe is aan Teams
worden dan lokaal gefaciliteerd en ontsloten.
“Zo kunnen zij in hun eigen tempo hybride
gaan werken. Dat geldt ook voor andere type
organisaties.”

in Amsterdam in ons datacenter staat. Daar
hebben wij samen met de providers geïnvesteerd in voldoende capaciteit. De klant hoeft
alleen maar zijn nummers te porteren om clouds
te kunnen ontsluiten.”

Meerdere partijen

Met Teams kan veel, maar omdat het om een
standaard oplossing gaat, zijn voor bellen vaak
extra functionaliteiten nodig. Detron werkt
daartoe samen met een aantal externe partijen
die additionele functionaliteit leveren bovenop
Teams, daarmee haalt een organisatie telefoniste-, contactcenter-, en multimedia functionaliteit in huis bovenop Teams.

De kracht van Detron Connect 365 is zoals
gezegd het verbinden van Teams met andere
cloudpartijen, applicaties en de klant, zodat een
probleemloze cloudvoice-oplossing ontstaat. Zo
kunnen apps en diensten van derden bij Detron
worden afgenomen en gekoppeld. Daarbij heeft
de klant één aanspreekpunt en desgewenst één
factuur. Daarnaast kan men gewoon met het
aanwezige eigen traditionele telefoniesysteem
blijven werken, naast de module om binnen
Teams te bellen. Adrie voert ons langs diverse
stroomschema’s, die duidelijk maken hoe
indrukwekkend en flexibel de achterkant is én
met hoeveel providers en applicaties koppelingen mogelijk zijn.
“Met Detron Connect 365 bieden we een
provider onafhankelijke oplossing waarmee
de klant Microsoft Teams koppelt middels
de bestaande verbinding vanuit het eigen
datacenter of volledig vanuit ons beveiligde
datacenter. Binnen deze oplossing is het
uiteraard ook mogelijk om doorkiesnummers
onder te brengen. Wil je als ZZP-ers of kleine
organisatie bereikbaar zijn onder je eigen
telefoonnummer(s), dan kun je dat bij Microsoft
onderbrengen met Calling Plans.”

Verbinden

Detron Connect 365 is dus de perfecte
oplossing voor middelgrote- en grote organisaties. Waterman: “We ontsluiten daarmee niet
alleen Teams maar verbinden ook meerdere
clouds met elkaar. Aan de ene kant hebben we
natuurlijk provider clouds met netlijnen om te
kunnen bellen zodat je bereikbaar bent onder
een telefoonnummer. Aan de andere kant
hebben we clouds van Microsoft Teams, maar
dat zijn dus niet de enige die we ontsluiten.”
Grote organisaties hebben overeenkomsten
met providers waar ook de mobiele abonnementen in zitten en raamovereenkomsten.
Die kunnen niet zomaar een aspect uitlichten
als Teams of Calling Teams wel zou passen.
We verbinden providers met ons platform dat
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Vastmobiel integratie

Door al deze ontwikkelingen heeft vast mobiel
integratie een andere lading gekregen. Bellen
via Teams kan immers met een mobiele
telefoon, maar mogelijk nog vaker met een
pc of laptop, omdat dit wat meer mogelijkheden en gebruiksgemak biedt. Daarbij is
het bovendien buitengewoon handig om een
vergadering of gesprek met een swipe door
te zetten naar een mobiele telefoon op het
moment dat de gebruiker vanuit kantoor zijn
auto instapt en de verbinding van WiFi naar
4G kan swipen. Hybride vergaderen, thuiswerken en documenten delen is daarmee veel
eenvoudiger geworden dan al met UC mogelijk
was. Daarmee is het mobieltje een verlengstuk
geworden van de digitale werkplek.
Mobiel en vaste nummers kunnen eenvoudigweg doorgeschakeld worden naar Teams.
Zo kan degene die wil bellen zien of de ander
in gesprek is. Het is bovendien ook in te stellen
met welk nummer je jezelf presenteert. Bijvoorbeeld met wel, geen of ander een willekeurig
doorkiesnummer.

Experiencecenter

Detron heeft een ander DNA dan de meeste
system integrators. “Met IT, Telecom, Microsoft,
VMware en datacentertechniek hebben we alles
in eigen huis en onder één dak. Dat biedt een
andere dynamiek richting klant. Bovendien zijn
we provider onafhankelijk.”
Wat de mogelijkheden en voordelen zijn ten
aanzien van het werken met Teams, kunnen
klanten ervaren in het Experience-center van

'DETRON CONNECT
365 IS DUS DE
PERFECTE
OPLOSSING VOOR
MIDDELGROTEEN GROTE
ORGANISATIES'
Detron. Daar zijn vier digitale werkplekken
ingericht. Hier is onder meer te zien wat bellen
met Teams inhoudt.
Menige organisatie heeft daar inmiddels kennis
kunnen nemen van alle ‘smaken’ die Detron
biedt. Ook als het gaat om een stapsgewijze
overgang en inzicht in de bouwstenen waarmee
Detron het gebruik van Teams kan verrijken.
Menigeen die hier over de vloer kwam wist
niet wat Teams allemaal aan telefoniefunctionaliteiten kan bieden. Traditionele telefonie
blijft een wezenlijk onderdeel uit maken van
het communicatielandschap en juist door de
toevoeging van innovaties zoals Teams ontstaat
er een mooi, nieuw palet aan mogelijkheden om
effectief met elkaar te communiceren.

IT/TELECOM PRODUCTNIEUWS

Jabra en Lenovo breiden samenwerking uit
met compleet vergaderruimtesysteem
Jabra en Lenovo breiden hun samenwerking uit om een naadloos, gebruiksvriendelijk vergaderruimtesysteem aan te bieden dat is geoptimaliseerd voor gebruik met Microsoft Teams Rooms:
het Jabra PanaCast 50 Room System. De speciaal gebouwde, modulaire ruimtekit biedt bedrijven
die hun vergaderruimtetechnologie willen upgraden voor de hybride werkomgeving, verbeterde
zakelijke productiviteit en samenwerkingsmogelijkheden. Het plug-and-play full room-systeem is
een primeur van Jabra en is gecertificeerd voor en vooraf geladen met Teams Rooms-software.
Het systeem bevat de Jabra PanaCast 50 en Lenovo ThinkSmart Core Kit. De PanaCast 50 biedt
innovatieve 180-graden panoramische-4K-video en werkt naadloos samen met de lay-out op
de eerste rij van Microsoft Teams Rooms om hybride vergaderingen inclusiever en boeiender te
maken.

Live videoverificatie mogelijk dankzij samenwerking
Onfido met WebID
rovider van identiteitsverificatie en authenticatie Onfido gaat exclusief samenwerken met WebID, een
pionier en leider op het gebied van online identificatie en digitale ondertekeningsprocessen in de
DACH-regio. Onfido en WebID bieden een nieuwe benadering van identiteitsverificatie om banken,
financiële instellingen en andere organisaties te laten voldoen aan de BaFin-regelgeving, waardoor
klantonboarding compliant, veilig en gebruiksvriendelijk wordt. WebID en Onfido gaan samenwerken
om live videoverificatie mogelijk te maken voor klanten van Onfido via Onfido’s API. Voor klanten
wordt het beheer en de sourcing van meerdere leveranciers van identiteitsverificatie minder complex
gemaakt, zodat ze kunnen voldoen aan de lokale compliance-verplichtingen en in staat zijn frauderisico’s te beperken in een steeds grotere internationale markt.

OPPO slaat handen ineen met Ericsson en Qualcomm
om 5G-slicing te versnellen
OPPO heeft in samenwerking met Ericsson en Qualcomm Technologies een pre-commerciële
5G-bedrijfsnetwerk slicing-oplossing met succes getest. Het is een stap in het realiseren van
praktische 5G-bedrijfsnetwerk slicing implementatie en is ontworpen om implementeerbaar te
zijn door netwerk operators wereldwijd. De drie bedrijven demonstreerden onlangs de pre-commerciële 5G-bedrijfsnetwerk slicing-oplossing in OPPO’s 5G Communications Lab. Tijdens deze
eerste demonstratie van de oplossing werkte OPPO nauw samen met Ericsson en Qualcomm
Technologies om een verbinding te realiseren tussen het kernnetwerk, het draadloze netwerk en de
chipmodule.

Proximus en Nokia met innovatie 5G network slicing
voor veeleisende netwerkomstandigheden
Nokia en telecom operator Proximus hebben met succes de prestaties van 5G-netwerk slicing
in veeleisende netwerkomstandigheden verbeterd door het gebruik van radio software-defined
networking en radio resource allocation technologieën. Tijdens een live test in Proximus’ 5G Innovation
Lab in Brussel werden real-life toepassingen gebruikt om aan te tonen hoe een consistente klantenervaring kan worden verzekerd onder overbelaste netwerkomstandigheden. Deze nieuwe 5G RAN slicing
functionaliteit biedt voordelen voor een brede groep use cases zoals Industry 4.0, IoT en bedrijfstoepassingen zoals openbare veiligheid en drone-inspectie, maar ook virtuele en augmented reality en
cloud gaming.
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ZORGSPECIALIST
AVICS GEEFT 4G
PRIVATE LTE
KLEUR MET

CAPX

4G Private LTE is voor een groot aantal communicatie- en alarmeringsdiensten een uitkomst, zeker in de zorg. Wat gebeurt er als je
Avics, een specialist in zorgtechnologie en CapX, als distributeur
gespecialiseerd in 4G LTE, laat samenwerken? Het positieve resultaat
is binnen een groeiend aantal zorginstellingen te zien. Samen met
manager Sales & Consultancy Sander van der Velde van Avics
zoomen we in op dit specialisme.
Sander had een lange staat van dienst in de
telecom voordat hij elf jaar geleden met zijn
komst naar Avics in aanraking kwam met de
zorg. Sinds vorig jaar is hij binnen Avics verantwoordelijk voor commercie, consultancy en
marketing. “Onze focus ligt volledig op verpleegkundige zorgorganisaties. Daarvoor leveren we
zorgtechnologie, rond communicatie, alarmering
en sensor technologie”, begint hij enthousiast.

Avics met hart voor de zorg

Avics is begonnen als projectorganisatie die
apparatuur installeerde en een vooral technische
training gaf. Inmiddels is Avics uitgegroeid tot
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verder door. Ook hier ligt de focus primair op
de bewoners en de medewerkers. Zij moeten
ermee werken, zij zijn de eigenaar van de
technologie. Daarom willen we onze oplossingen zo gebruiksvriendelijk en intuïtief mogelijk
maken.”

een specialist op het gebied van zorgtechnologie en vormt het bedrijf een cruciale schakel
tussen zorg en technologie. Daarbij heeft Avics
één hoofddoel; het gemak van personeel en
bewoners binnen zorginstellingen vergroten.
“We willen écht bijdragen aan het leefplezier
van de bewoners én aan het werkplezier van
de zorgverleners. En tegelijkertijd bijdragen aan

“Daar zijn we goed in, omdat we dicht bij de
zorg staan. We leveren de technologie, geven
nazorg en zijn ook zorginhoudelijk betrokken.”
Daarmee doelt Sander ook op de vijf
zorgcoaches die bij Avics werken. Allemaal met
een achtergrond in de zorg. “Ze spreken de taal
van onze klanten. Ze kijken hoe de technologie aansluit bij de visie van de organisatie. Ze
beoordelen of het past binnen de afspraken in

een gezonde bedrijfsvoering. Dat doen we met
behulp van technologieën en vooral door het
leveren van goede dienstverlening.”
“De afdeling R&D speelt daar een belangrijke
rol in,” vertelt Sander. “Hier ontwikkelen we
onze technologie en bestaande oplossingen

het zogeheten zorgleefplan en of het bijdraagt
aan het levensgeluk en werkplezier. Zo zorgen
we dat de zorgtechnologie ook echt wat
toevoegt aan het vergroten van de eigen regie,
het verhogen van de veiligheid en verbeteren
van de efficiency.”

IT/TELECOM CAPX AVICS

“WE LEVEREN DE
TECHNOLOGIE,
GEVEN NAZORG
EN ZIJN OOK
ZORGINHOUDELIJK
BETROKKEN”
dat voorlopig voor alarmering benutten. We
kunnen ook alle drie de smaken ondersteunen.
Bijvoorbeeld; we hebben een speciale alarmerings app ontwikkeld voor generieke Android
smartphones. Die smartphones zijn primair voor
4G ontwikkeld. 4G Private LTE biedt dan de
meest betrouwbare oplossing voor draadloze
connectiviteit. WiFi heeft nog wel zeker een
functie, voor dagelijks gebruik door bewoners,
bezoekers en medewerkers op kantoor. “

Tevreden klanten

Sander noemt het voorbeeld van een klant die
al zo’n goed dekkend WiFi-netwerk had. “Voor
telefonie en alarmering hebben ze vervolgens
gekozen voor 4G private LTE. Wat ze daarbij
ook aansprak was dat wij voor stille ontruiming
een kit hebben ontwikkeld waarmee je zo’n
ontruiming via je smartphone kunt doen. Dit op
basis van de NEN 2575 norm. Dat scheelt een
pager.”

Filosofie aanpak

“Een goede technologische basis blijft cruciaal
om die doelen te bereiken“, stelt Sander. Daarbij
staan merk onafhankelijk denken, waar mogelijk
inzet van generieke technologie en open source
software centraal in de aanpak van Avics. De
zorgtechnologie en dus ook de communicatie
zijn hierbij samengebracht in het eigen Cloud
platform Connect&Care.
Sander: “Bij dit Cloud platform is connectiviteit
cruciaal, dus daar komt met name 4G private
LTE om de hoek kijken. Zo biedt de smartphone je toegang tot de zorgtechnologie. Dat
kunnen we flexibel en schaalbaar inzetten. Bij
een zorginstelling heb je vaak te maken met
een publiek telecomnetwerk, wifi en private LTE.
Bij dat laatste kun je de hoogste garantie en
zekerheid bieden. Daarmee heb je de regie over
de hele keten van alarmering.”
“We hebben weleens klanten die een goed en
voice dekkend WiFi netwerk hebben. Die willen

Sander zit niet om boeiende voorbeelden
verlegen. “Een andere klant zit nog in een
bestaand pand, en gaat binnenkort nieuw
bouwen. Die willen niet te veel investeren nu
en overal bekabeling gaan leggen. Dus hebben
ze private LTE gekozen voor alle communicatie
rond de zorg. Met enkele zenders heb je een
dekkend netwerk. Zo kun je zorgcomponenten
draadloos verbinden via het 4G private LTE
netwerk en heb je enkel een stroomaansluiting
nodig. Via de SIM kaarten in de Avics zorgcomponenten kan de hele alarmering zo via het
interne 4G netwerk lopen. In de nieuwbouw
willen ze dan wel weer kabels gaan trekken
met een switchpoort, voor meer zekerheid. Ze
hebben voor nu wel de pagers aangehouden
voor het stille alarm.”

private LTE. In een korte periode, voordat Paul
van Gasselt CapX overnam, hebben we om de
continuïteit te waarborgen de spullen direct bij
de leveranciers ingekocht. Na hun doorstart
hebben we direct de draad weer opgepakt. Zij
bieden een totaaloplossing met toegevoegde
waarde én –kennis op het gebied van private
LTE. Ze leveren ons een totaalpakket aan
software en hardware. En ze helpen ons met de
techniek en de knowhow. Op een specifiek en
heel belangrijk onderdeel van onze oplossing
zijn ze een echte specialist met een focus.”

Nieuwste ontwikkelingen

Er wordt in de wandelgangen al veel gesproken
over 5G private LTE, maar voorlopig ziet Sander
dat nog niet toegepast worden. “We kijken in
samenwerking met CapX met belangstelling
naar ontwikkeling van 5G private LTE. Op dit
moment is dat nog echt in ontwikkeling en niet
beschikbaar en betaalbaar. Hiernaast zijn er nog
niet veel smartphones en andere devices voor
beschikbaar.”
“Je zult met 5G meer bandbreedte en snelheid
krijgen. Dat is mooi als je meer video gaat
toepassen”, stelt hij tot slot. “Maar we zeggen
altijd tegen onze klanten; bedenk eerst vanuit
je functionaliteit wat je nodig hebt, voordat je
gaat kijken naar de techniek. Uiteraard, als 5G
betaalbaar en beschikbaar is, zullen we zeker
overstappen. We houden de ontwikkelingen
goed in de gaten. We hebben ook nog genoeg
klanten die heel blij zijn met hun 2G private
GSM!”

Samenwerking CapX

Als je met Sander over private LTE praat, gaat
het ook al snel over de samenwerking met
CapX. “Vanaf de start van CapX hebben we
samen opgetrokken. Om eerst 2G private GSM
in de markt te zetten en nu op 4G gebaseerd

Sander van der Velde
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GAAT DE
IPHONE 14
BELLEN VIA
SATELLIET?
Satellietcommunicatie is de laatste jaren letterlijk en
figuurlijk volop in beweging. SpaceX maakt veel indruk
met hun Starlink satellieten. In de 5G standaardisatie
wordt nu volop onderzocht hoe satellietcommunicatie ook
een rol gaat spelen. Mogelijk heeft de nieuwe iPhone 14
ook een vorm van noodcommunicatie via satellieten aan
boord. In dit eerste artikel over satellietcommunicatie kijken
we vooral naar spraak, het volgende artikel gaat in op
datacommunicatie via satellieten.

Er zijn heel veel verschillende satelliet
bedrijven, we kijken hier vooral naar netwerken
voor mobiele spraak. Satellietverbindingen
via schotels of koffers laten we buiten
beschouwing. De oorsprong van satellieten ligt
eigenlijk bij science fiction schrijvers zoals Jules
Verne en Arthur C. Clarke. In de jaren vijftig
werd er serieus over nagedacht in Amerika,
maar alle focus lag op bemande ruimtevaart. En
toen Sputnik 1 werd
gelanceerd in 1957, was dat de start van
de `space race’ tussen Amerika en Rusland.
Uiteindelijk zijn er satellieten gelanceerd voor
telecommunicatie, navigatie, TV-ontvangst
(handig op de camping!) en aardobservatie. Veel
satellieten hangen op een vaste plek in de lucht,
zodat de schotels maar één keer hoeven te
worden uitgericht. Dat uitrichten moet overigens
heel secuur gebeuren en is niet voor iedereen
makkelijk. Op onze vakantie was iemand daar
ongeveer drie kwartier mee bezig…. Deze vaste
plek in de lucht kan men bereiken door satellieten 36.000 km van de aarde te laten vliegen,
dit heet een geostationaire baan, ook wel de `Clarke baan’.

GEO, MEO of LEO?

Behalve de geostationaire baan zijn er ook
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lagere banen in gebruik. Deze heten de Medium
Earth Orbit (MEO) en de Low Earth Orbit
(LEO). De Medium Earth Orbit is het gebied
ongeveer tussen de 5.000 en 12.000 km
hoogte, de Low Earth Orbit is grofweg vanaf
200 tot 2.000 km hoogte. Televisie satellieten
zitten meestal in de Geosynchronous Earth
Orbit (GEO), dat is voor schotelontvangers het
makkelijkst. GEO satellieten vliegen meestal
op de evenaar en kunnen daardoor niet het
hele aardoppervlakte bedekken, vooral de
poolgebieden missen dekking. GPS satellieten
vliegen in een MEO baan, waardoor ze wel
overal zijn te ontvangen. De satellieten in de
GEO baan vliegen met ongeveer 11.000 km/h,
terwijl de LEO satellieten met ongeveer 27.000
km/h moeten vliegen. In de lage baan is de
aantrekkingskracht van de aarde veel groter, en
als je langzamer vliegt kom je uiteindelijk in de
dampkring terecht. LEO satellieten hebben door
hun hoogte een veel kleiner dekkingsgebied en
zijn ook maar kort zichtbaar vanaf de grond.
Het International Space Station (ISS) vliegt op
400 km hoogte in een LEO baan. Een overzicht
van GEO, MEO en LEO is bijgevoegd, waarbij
alles zoveel mogelijk op schaal is gemaakt.
In de geostationaire baan zijn op dit moment
ongeveer 500 satellieten, terwijl er plek is voor

ongeveer 1.800. Als je belt via een satelliet in
een geostationaire baan, geeft dat een behoorlijke vertraging. Ook bij televisieuitzendingen, als een correspondent ergens
anders op aarde is, is de vertraging vaak
hinderlijk. Maar als dit het enige is wat werkt,
kan het wel levens redden. Zowel Inmarsat als
Thuraya bieden spraakdiensten op basis van
GEO satellieten. Inmarsat heeft ook de verantwoordelijkheid voor noodcommunicatie op zee.
In de jaren 80 en 90 zijn diverse satelliet
constellaties ontstaan voor mobiele spraak. De
aardgebonden mobiele netwerken vielen in die
tijd qua dekking heel erg tegen, met een satellietnetwerk hoopte men in één keer van
alle problemen af te zijn.
Om de hinderlijke vertraging en dekkings
problemen van GEO satellieten tegen te gaan,
zijn constellaties gelanceerd op ongeveer
1.000 km. hoogte. De 2 grootste partijen zijn
Globalstar en Iridium. Er zijn in de jaren 90
veel andere consortia gestart, maar de kosten
van een LEO constellatie zijn minimaal enkele
miljarden. Men dacht in korte tijd veel zakelijke
gebruikers te kunnen trekken, maar die waren
eind jaren negentig steeds meer tevreden met
GSM. En zakelijke gebruikers zijn vooral in de
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DE KOSTEN
VAN EEN LEO
CONSTELLATIE ZIJN
MINIMAAL ENKELE
MILJARDEN

bewoonde wereld, waar satellieten minder goed
werken. Zowel Iridium als Globalstar zijn kort
na het starten van hun dienstverlening failliet
gegaan, waarna ze met een veel lagere
schuldenlast konden doorstarten. Twintig jaar
later bestaan beide netwerken nog steeds
en zijn zelfs gemoderniseerd. Hulpverleners,
avonturiers én krijgsmachten maken nog steeds
gebruik van deze netwerken.

Globalstar

Globalstar is mogelijk het satellietnetwerk
waarmee de nieuwe iPhone 14 kan
communiceren. De Globalstar satellieten werken
als een analoge repeater, waarbij er altijd een
grondstation in de buurt moet zijn om contact te
kunnen maken. Omdat niet op elk continent een
grondstation is, is er geen wereldwijde dekking.
In Noord-Amerika, Europa, Azië en Australië
is er wel goede dekking. De technologie van
Globalstar is relatief eenvoudig. Het signaal van je
mobiele toestel wordt in de satelliet doorgestuurd
naar een grondstation, er vindt geen signaalverwerking plaats. Alle intelligentie zit in het grondstation. Achter Globalstar zit Qualcomm als grote
leverancier. Qualcomm speelt ook een hele grote
rol in de 5G chipontwikkelingen en zit in zowel
Apple- als Samsung telefoons.

Toestellen en kosten
Op het moment dat je de bewoonde wereld verlaat en buiten mobiele dekking bent (wat in
Nederland niet vaak meer voorkomt), kan een satelliettelefoon levensreddend zijn. Inmarsat,
Thuraya, Globalstar en Iridium bieden daar mogelijkheden voor. De toestellen hebben bijna
zonder uitzondering een lange antenne, die vrij zicht moet hebben op de satelliet. Bij Inmarsat en
Thuraya bevindt die satelliet zich op een vaste plek, bij Globalstar en Iridium komt er regelmatig
een nieuwe satelliet overvliegen (bij Iridium elke 7 minuten). De toestellen lijken nog sterk op oude
GSM’s, de meeste zijn ook al heel wat jaren op de markt. De Iridium 9555 die is afgebeeld, is
bijvoorbeeld al in 2010 op de markt gekomen. De kosten van telefoneren zijn substantieel: voor 1
maand een prepaid kaart met 75 belminuten op Iridium kost € 266, waarbij een toestel ook nog
minimaal € 1.599,- kost. Huren kan ook, voor bijvoorbeeld
€ 240 voor 30 dagen. Bellen kost dan nog € 1,46 per minuut. Thuraya heeft wat goedkopere
tarieven, maar bij alle providers blijven de belkosten 1 tot 2 euro, terwijl de kosten voor toegang
per maand ongeveer € 100 bedragen.
Bij de introductie van Iridium (eind 1998) kostte het toestel zelfs $ 3999 en waren de belkosten
$ 4,50 per minuut. Op dat moment werden in Nederland Ben, Telfort en Orange geïntroduceerd
en was een GSM toestel met abonnement meestal gratis. De hoge kosten voor gebruik en het
ontbreken van dekking in gebouwen zijn belangrijke redenen geweest dat het grote publiek niet
warm liep voor satelliettelefonie. En nog steeds is het eigenlijk alleen interessant als je voor werk
of avontuur buiten dekking van mobiele netwerken bent.
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Iridium

HET IS
NOODZAKELIJK
OM WERELDWIJDE
TOESTEMMING
TE HEBBEN VOOR
HET GEBRUIK VAN
EEN FREQUENTIE.
DAARVOOR ZIJN
INTERNATIONALE
AFSPRAKEN
GEMAAKT EN EEN
AANTAL BANDEN
AFGESPROKEN.
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Iridium is ontwikkeld door Motorola. Motorola
was in de jaren 90 marktleider op het gebied
van mobiele toestellen, totdat Nokia die positie
overnam. Op het gebied van professionele
communicatie (portofonie e.d.) is Motorola nog
steeds een belangrijke speler, maar met Iridium
hebben ze weinig bemoeienis meer. Iridium
biedt een andere oplossing dan Globalstar,
want de satellieten hebben onderling contact.
Ze zijn daardoor minder afhankelijk van een
(regionaal) grondstation. Waar bij Globalstar er
24 grondstations zijn (met behoorlijke opera-

tionele kosten), heeft Iridium er slechts 4 (in
Arizona, Alaska, Noorwegen en Chili). Doordat
Iridium satellieten onderling contact hebben,
kun dat zien als een mesh netwerk. Een Iridium
satelliet is ongeveer 7 minuten boven je. Starlink
werkt op een vergelijkbare wijze, de satellieten
hebben daar ook onderling contact. In het
Iridium netwerk kun je via satellieten met een
andere gebruiker bellen, zonder dat je gesprek
via een grondstation loopt. Voor overheidsdiensten was dit niet een gewenste manier
van doen, want daarmee is een gesprek niet
zomaar te tappen.

Noodcommunicatie via Satelliet
In Amerika (en op veel plaatsen in de rest van de wereld) is mobiele netwerk dekking helemaal
niet gegarandeerd. Als het mogelijk is om bijvoorbeeld een nood SMS te versturen met je GPS
locatie via satelliet, is dat voor veel mensen misschien wel een uitkomst. Dat communicatie via
Satelliet een hot topic is, blijkt wel uit een nieuwe aankondiging van T-Mobile en Starlink. Deze
bedrijven hebben aangekondigd dat het misschien al vanaf volgend jaar mogelijk is
om spraak en berichten via satelliet te laten lopen. Dit zal gaan via de bestaande 4G/5G
frequenties van T-Mobile, waarbij Starlink een nieuw type satelliet zal lanceren. Deze Starlink
V2 satelliet zal ruim 2x zo groot zijn als de oude en een 5 tot 6 meter grote actieve antenne
hebben. Elon Musk verwacht dat de datasnelheid 2 – 4Mbit/s zal zijn, voldoende voor spraak
en tekstberichten. Vanwege de enorme snelheid van satellieten en onder andere Doppler
effecten, werkt dit niet zomaar op een telefoon. Dat dit mogelijk is, is vorig jaar al door Lynk
(niet te verwarren met Lynk&Co auto’s) gedemonstreerd. Bijna 30 operators hebben al een
overeenkomst met Lynk. De oplossing van Lynk is gepatenteerd, naar verluid verwachten ze nog
een telefoontje van Starlink…
Starlink en T-Mobile zijn overigens op zoek naar andere operators om mee te doen, want voor
communicatie in bestaande 4G/5G frequenties is het wel goed om toestemming te hebben. Net
als Lynk is het hun ambitie om wereldwijde dekking te realiseren.
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Frequenties

Omdat satellieten bijna overal dekking hebben,
is het noodzakelijk om wereldwijde toestemming
te hebben voor het gebruik van een frequentie.
Daarvoor zijn internationale afspraken gemaakt
en een aantal banden afgesproken. Satellieten
werken in de L-Band (rond 1600 MHz), S-Band
(rond 2000 MHz), C-Band (dat is ook het 5G
frequentiegebied van 3400 – 4200 MHz) en
diverse banden hoger dan 10 GHz (inclusief de
26 GHz 5G frequenties). In het volgende artikel
over datadiensten via satelliet wordt hier verder
op ingezoomd.
Voor Globalstar en Iridium was niet heel veel
ruimte in de L-Band. Iridium heeft daardoor
zenden en ontvangen op dezelfde frequentie
gekregen. Globalstar zit in de Downlink (DL) net
aan de bovenkant van de 2,4 GHz wifi band.
Een aantal frequenties voor satelliet naar grondstation verbindingen zitten heel dicht op de
wifi frequenties (vooral met wifi 6E) en ook 5G
frequenties. Daarnaast is er ook een behoorlijke
overlap in de beperkte banden. Door de groei
van 5G en wifi en de grotere behoefte aan
extra frequenties, zijn het vooral de satelliet –
grondstation verbindingen die in de problemen
komen. In Nederland zijn we daar volop mee
bekend, bijvoorbeeld door de discussie rondom
Burum en Inmarsat.

Satelliet op de iPhone 14?

Bij Globalstar is zoals hierboven aangegeven,
Qualcomm, de toonaangevende chipsontwerper, betrokken. Globalstar heeft een
wereldwijde licentie op de frequentie 2483 –
2495 MHz. Deze frequentieband is mede door
toedoen van Qualcomm nu als officiële 5G
band (n53) goedgekeurd. Niet geheel toevallig
heeft Qualcomm vorig jaar de Snapdragon X65
5G modem gelanceerd, die n53 ondersteund.
Dit modem komt in de nieuwe iPhone 14.
Communicatie via satelliet en in het geval van
nood lijkt mij wel een heel stoere functie en een
mooie toevoeging.

Er gingen vorig jaar al geruchten dat de iPhone
ook noodcommunicatie via de Globalstar satellieten zou ondersteunen, maar de iPhone 13
heeft nog het X60 Qualcomm modem uit 2020.
Er zijn nu geruchten dat de nieuwe iPhone 14
deze functie wél zal krijgen. Technisch zou dit
moeten kunnen. Daarnaast heeft Globalstar
een geheime deal gesloten met een grote
nieuwe partij. Mogelijk Apple, die met deze deal
betere controle krijgt over de dienstverlening.
Via Globalstar is het namelijk mogelijk om nood
SMS berichten te sturen, inclusief GPS locatie.
Dit is misschien wel een fijne functie als er
geen mobiele netwerkdekking is. In Nederland
kunnen we ons niet heel veel voorstellen bij dit
probleem, maar in Amerika is dit echt wel een
issue. Zelfs in Californië, als je één uur wegrijdt
uit de grote steden, kom je in natuurgebieden
zonder enige mobiele dekking. In grote delen
van Amerika zou de mogelijkheid om een nood
SMS te kunnen sturen via satelliet als unique
selling point waarschijnlijk wel heel welkom zijn.
Lynk en Starlink zijn hier nu ook mee bezig, zie
het kader over noodcommunicatie.

te kunnen worden gebruikt: Globalstar heeft
vorig jaar een nieuwe overeenkomst gesloten
om hun satellietfrequentie ook voor aardgebonden netwerken te gebruiken – in gesloten
private netwerken. Dit is in januari 2021
bijvoorbeeld overeengekomen met de haven
van Seattle. Nokia heeft hen ondersteund bij het
ontwikkelen van netwerkapparatuur, Qualcomm
met de chips voor devices. Globalstar probeert
nu geld te verdienen door zich op de markt van
private netwerken te begeven en met de 5G
band n53 geld te verdienen door licenties te
verkopen. De kans op satellietcommunicatie met
de iPhone 14 lijkt daarmee ineens niet zo heel
groot….
Op dit moment is er enorme interesse in allerlei
vormen van satellietcommunicatie en hoe dit 5G
toestellen kan verbeteren of als 5G netwerk kan
dienen. In het volgende artikel kijken we verder
naar die ontwikkelingen!

Private 5G?

Maar satellietfrequenties lijken nu ook op aarde

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de belangrijkste mobiele spraak netwerken.
Satellietnetwerk
Frequenties
- Mobiel
- Satelliet
Frequenties
- Satelliet
- Grondstation

Satellietnetwerk
Frequenties
- Mobiel
- Satelliet
Frequenties
- Satelliet
- Grondstation

Globalstar
24 LEO

Iridium
66 LEO

1610 – 1621 MHz (UL)
2483 – 2495 MHz (DL)

1616
1626 MHz (UL + DL)

5091 – 5250 MHz (UL)
6875 – 7055 MHz (DL)

19.3-19.7 GHz (DL)
29.1-29.5 GHz (UL)

Inmarsat
5 GEO

Thuraya
2 GEO

1525 – 1559 MHz (DL)

1525 – 1559 MHz (DL)

3550 – 3676 MHz (DL)
6.4 GHz (UL)

3400 – 3625 MHz (DL)
6425 – 6725 MHz (UL)

1626 – 1660 MHz (UL)

1626 – 1660 MHz (UL)

Over de auteur
Eildert van Dijken is Principal Consultant bij Strict en is al vele jaren bezig met mobiele communicatie.
Hij is vooral betrokken bij connectiviteitsvraagstukken, voert regelmatig onderzoek uit en publiceert
over nieuwe technologieën.
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Storytelling
In de westerse maatschappij zijn we van de feiten (hoewel soms in twijfel
getrokken). Vraag wie iemand is en je krijgt naam, adres, woonplaats,
geboortedatum, opleiding, beroep, enzovoort. Je krijgt nog nét niet het
BSN-nummer of de pincode.
Hoe anders zijn de antwoorden die je in het oosten van onze planeet
(gerekend vanaf de 0-Meridiaan) krijgt. Vraag bijvoorbeeld in Israël aan
iemand in de Joodse traditie wie iemand is, dan volgt er een heel relaas.
Er wordt een verhaal verteld. En zo’n verhaal geeft zoveel meer informatie,
veel meer dan onze koele opsomming. Het mooiste voorbeeld is het meest
gelezen boek ter wereld, de Bijbel. Het staat vol met verhalen (niet allemaal
even makkelijk en niet allemaal even mooi, maar grotendeels met een mooie
boodschap).
Zo besloot ik bijna 30 jaar geleden, bij het overlijden van mijn vader, bij het
in memoriam een verhaal te vertellen (gebaseerd op een echte gebeurtenis)
dat mijn vader karakteriseerde. Het ging over zijn handelen in een bepaalde
situatie, wat hem typeerde als diegene die hij werkelijk was.
Enige tijd geleden heb ik een verhaal geschreven om op te nemen in een
offerteaanvraag. Hoe maak je duidelijk waar je als organisatie wilt staan over
een aantal jaren? Beschrijvingen van beschikbaarheid, capaciteit, functionaliteiten, enzovoorts zijn dan niet voldoende. Ze beschrijven wat er moet
worden aangeboden. Dat is belangrijk voor de aanbieding. Zeker. Maar dat
helpt niet om je als aanbieder in te leven aan wat voor organisatie je die
aanbieding doen. Het inleven in een verhaal kan helpen om vragen te stellen
voor de nota van inlichtingen, die anders misschien niet gesteld zouden
zijn. Het liep anders, de klant wilde het verhaal toch liever niet gebruiken.
Overigens inspireerde het door mij geschreven verhaal wel het projectteam.
Op het moment van het schrijven van deze column (juni) heb ik voor een
ander project een ‘dreampaper’ geschreven. Het moet inspiratie bieden

aan te interviewen medewerkers om out-of-the-box te denken. Ook enkele
marktpartijen zullen deze dreampaper krijgen om hun presentatie aan deze
klant over de toekomstvisie te finetunen.
Medewerkers dromen soms over hun werk, hoe ze beter hun vak kunnen
uitoefenen, de mooie en leuke dingen kunnen doen en minder onnodig of
minder tijdrovend werk kunnen doen die hun afhoudt van de reden waarom
men juist voor dit werk heeft gekozen. Dromen zijn vergezichten, ‘wat zou
het toch mooi zijn als…..’. Die verhalen dragen bij aan de zoektocht naar
zinvolle innovaties.
Daarom zou ik ervoor willen pleiten dat we vaker verhalen vertellen, wat
vaker een sfeer neerzetten die uitdaagt tot instappen en meerijden met de
Delorean van ‘Back to the future’.
Samen dromen, kijken wat te
realiseren valt. Samen bedenken hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. En
dan samen tot een concept komen. Dan komen die feiten en cijfers vanzelf
wel.
En voor wie zegt ‘lekker dit verhaal, deze column, maar doe dat maar eens
bij een aanbesteding’. Dan zeg ik: “Een verhaal in een aanbestedingsdocument, daar kun je toch vragen over stellen”?
Ik wens u veel mooie dromen en mooie verhalen toe.

Marcel Ederveen
Senior Consultant • MEcom Consulting
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.

54

OFM

- NAJAAR 2022

Al vanaf

Blijf mobiel met de
Smartphonepolis
van WERTGARANTIE

€ 4,49

p/maand

Uitstekende dekking bij schade, diefstal of cybercrime.
Voor alle merken smartphones, tablets, laptops.
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•
•
•
•
•
•
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en mobiele telefonie
Hardware zowel nieuw als gebruikt vergelijken,
kopen in de webshop
SMS diensten
Consultancy dienstverlening van idee tot realisatie,
inclusief second opinion (op telecom en ICT)
Toegang tot producten en diensten die kennis
vergroten via het kennisplatform
Altijd exclusief voordeel voor BTG-leden

Vraag gerust wat BTG Services voor jouw
organisatie kan betekenen!

www.btgservices.nl

