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Een van de mooiste ontwikkelingen rond de hybride werkplek vind ik persoonlijk de opkomst van
de nieuwe conferentieruimte. Vlak voor corona had je al zogenaamde huddle rooms, een kleine
overlegruimte met een bescheiden scherm die het idee van de boardroom met megascherm wat
dichter bij de gewone kantoorwerker bracht. De stap die nu gezet wordt, is die van een compacte
overlegruimte waarbij het verschil tussen diegenen die live aanwezig zijn en degenen die inbellen
zo klein mogelijk wordt gemaakt. Waardoor je het gevoel krijgt dat iedereen fysiek aanwezig is.
Een mooi voorbeeld ervan vind je in het artikel dat we in dit nummer over Google hebben. Deze
samensmelting van analoog en digitaal verbeeldt voor mij de verandering die anderhalf jaar geleden
is ingezet.
Google zag overigens al in 2018 dat het idee van de grote kantoortuin en het verplicht op kantoor
werken zijn langste tijd gehad had. Een adviescommissie vertelde het management dat Generation
Z heel anders denkt en doet. Dat heeft geleid tot een serie kantoorinnovaties, wat werd uitgebreid
én versneld door de uitbraak van het Covid virus.
Alle grotere organisaties hebben de afgelopen anderhalf jaar volop moeten veranderen en innoveren
en niet ieder van hen was al zo goed voorbereid als Google. Inmiddels is duidelijk dat thuiswerken
een vast onderdeel van elke gemiddelde kantoorwerker gaat worden. Dat betekent dat je hier als
onderneming structureel op moet gaan schakelen.
Volgens mij houdt dat in dat we nog nauwelijks halverwege die verandering zijn. Want improviseren
ging de afgelopen tijd erg goed, maar er zijn nog heel veel vraagstukken die we moeten beantwoorden voordat we een structureel nieuwe manier van werken hebben geïmplementeerd.
We hebben nog een weg te gaan, dat is ook niet zo gek, we hebben het over de grootste verandering in kantoorwerken sinds de opkomst van de computer.
We helpen u graag met inspiratie via dit magazine en via onze website www.officemagazine.nl !
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Magenta Communicatie

HET COMMUNICATIE
BUREAU MET DE
AANDACHT DIE JE VERDIENT
Je kent je markt, je doelgroep en je weet wat je wil bereiken.
Het ontbreekt je aan tijd en expertise om de communicatie met de
markt goed in te vullen. Magenta Communicatie is dé specialist als
het gaat om vorm, inhoud en rendement van jouw content.
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Door de coronacrisis was de opening
van het nieuwe vijf etages tellende hoofdkantoor van ING aan de Bijlmerdreef ruim
een jaar geleden nauwelijks nieuws. Maar
nu ook bij de bank een deel van de 2.800
medewerkers langzaam maar zeker weer
terugkeert naar de burelen, willen we het
nieuwe gebouw in deze editie toch graag
uitlichten. Cedar is de naam van het nieuwe
hoofdkantoor van ING aan de Bijlmerdreef
in Amsterdam-Zuidoost. Benthem Crouwel
Architects ontwierp het gebouw, dat een
opvallende nieuwe verschijning vormt in
de Amsterdamse Bijlmer. HofmanDujardin
was verantwoordelijk voor de platforms
die de atriums van het ontwerp vullen. Het
Parool omschreef het nieuwe onderkomen
als ‘opvallend onopvallend. Het exterieur
zou je een gebouw zonder eigenschappen
kunnen noemen, omdat de nadruk ligt op
het interieur, met twee atria en een cascade
van trappen en platforms’.
Cedar bestaat uit twee blokken van vijf
verdiepingen die met elkaar zijn verbonden
door een glazen loopbrug die zorgt voor
een snelle verbinding tussen alle niveaus.
Het gebouw, het interieur en het omliggende park zijn ontworpen als een integraal,
verwelkomend geheel en vormen een
nieuwe typologie voor financiële instellingen: in plaats van veiligheid en kracht
te benadrukken, richt de architectuur zich
op transparantie, connectiviteit en samenwerking. Het zeer duurzame, mensgerichte
ontwerp is een opmerkelijk voorbeeld van
het doel van ING om mensen sterker te
maken in een gebouw dat zich openstelt
voor de samenleving.
Op de levendige begane grond kun je
terecht in de koffiebar, foodcourt of vergaderruimten of plaatsnemen in een van de
verschillende informele ontmoetingsplekken.
Door het hele gebouw is er één
indelingsconcept met één verdieping met
een uitgebalanceerde mix van ruimtes. Deze
agile omgeving geeft volledige vrijheid om te
kiezen waar en hoe te werken en vergaderen. Tussen de ruimtes met teamtafels
en scrumborden bevinden zich kleurrijke
clusters van vergaderruimten in verschillende
formaten, voor alles van privégesprekken tot
groepsbijeenkomsten. Bovendien heeft elk
niveau een stilteruimte voor concentratie,
met een leestafel en een reeks privécabines.
Veel planten, grote bomen en 300 werken uit
de grote kunstcollectie van ING voegen een
extra dimensie toe aan het interieur.
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Vepa en De Buren plaatsen
3.000 onbemande
pakket-afhaalpunten

Vepa en De Buren zullen de komende drie jaar
tenminste 3.000 milieuvriendelijke, onbemande
pakketkluiswanden in Nederland plaatsen.

Uniek aan het systeem is de open infrastructuur.
Hierdoor kan iedere postdienst of ondernemer
eenvoudig gebruikmaken van de pakketkluizen.
De markt voor pakketdiensten groeit en
COVID-19 heeft dit enorm versneld. Gevolg
daarvan is de overlast van bestelbusjes in
woonwijken, uitpuilende bemande afhaalpunten
in winkels, legio u-was-niet-thuis-berichten en
een groeiende vraag van ontvangers die zelf het
bezorgmoment willen bepalen. De onbemande
pakketkluizen van Vepa en De Buren lossen
deze problemen op.

Raja Group komt met Europees
merk kantoorartikelen
De Raja Group, die als verpakkingsspecialist
actief is in heel Europa, breidt haar assortiment
op de markt voor kantoorbenodigdheden uit
met haar eigen merk Raja. Hieronder komen
ongeveer 1.000 producten, waaronder kantoorpapier, etiketten, schrijfgerei en verpakkingen.
Twee jaar geleden nam Raja de business units
van Staples Solutions in Frankrijk, Italië en
Spanje over. Nu zet de Raja Group de volgende
stappen: Zoals het bedrijf aankondigde, is het
nu een belangrijke speler op de markt voor
kantoorartikelen in Europa. Om deze positie te

versterken en de groei te ondersteunen, breidt
de groep het assortiment onder het eigen
Raja-merk uit met de introductie van 1000
kantoorartikelen.

Sedus Stoll: minder omzet,
wel winst in 2020

Met een omzet van 184 miljoen euro moest de
Sedus Stoll Group in het eerste jaar van de
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pandemie een omzetverlies van -12,4 procent
ten opzichte van 2019 in de boeken bijschrijven.
Desondanks werd het boekjaar 2020 afgesloten
met een winst van 2,54 miljoen euro, dat was
over 2019 nog 7,8 miljoen euro. De leverancier
van Sedus en Klöber speelde in het pandemiejaar goed in op de nieuwe markteisen door
speciale meubelen voor het thuiskantoor en
bacteriewerende wanden te ontwikkelen. Er
waren omzetverliezen, maar gelukkig ook een
positief eindresultaat.

Stora
Enso sluit
fabrieken;
35 procent
minder
capaciteit
Stora Enso is van plan zijn fabriek in Kvarnsveden in Zweden (565.000 ton per jaar
glossy papier en krantenpapier) en Veitsiluoto
Mill in Finland (790.000 ton per jaar houtvrij
ongestreken en gestreken papier) dit najaar te
sluiten. De totale productie van Stora Enso daalt
hiermee met 35 procent.
De vraag naar papier in Europa is al meer dan
een decennium gedaald. Deze trend is verder
versneld door de coronapandemie, die heeft
geleid tot veranderingen in het consumentengedrag. Als gevolg hiervan is er een aanzienlijke
overcapaciteit op de Europese papiermarkt, wat
heeft geresulteerd in historisch lage prijsniveaus. Zowel de fabrieken van Kvarnsveden als
Veitsiluoto zijn verlieslatend en de verwachting
is dat hun winstgevendheid ook in de toekomst
onbevredigend zal blijven, stelt Stora Enso.
Productiecapaciteit
Stora Enso blijft houtvrij ongestreken (WFU)
kantoorpapier produceren in zijn Nymölla Mill
in Zweden, supergekalanderd (SC) papier in
Langerbrugge Mill in België en Maxau Mill in
Duitsland, machinaal afgewerkt gecoat (MFC)
papier en gecoat en ongestreken boekpapier in
Anjala Mill in Finland, standaardkrantenpapier
bij Langerbrugge Mill in België en Hylte Mill in
Zweden, en verbeterd krantenpapier en andere
specialiteiten voor krantenpapier bij Anjala Mill in
Finland en Sachsen Mill in Duitsland.

NIEUWS

TNO: kantoor als ontmoetingsplaats,
concentratiewerk thuis
werknemers alweer 100 procent op kantoor en
combineerde 14 % thuiswerken met werken op
locatie. De overige 35 % van de werknemers
werkte volledig vanuit huis. Voor de meeste
werknemers op locatie is thuiswerken helemaal
geen optie omdat het werk dat niet toelaat.
Bijna 1 op de 4 thuiswerkers wil grotendeels
of volledig thuiswerken. De helft werkt graag
thuis en op locatie. Gemiddeld wil men dan 18
uur thuiswerken. Opvallend is dat de werkprivé-balans ongeveer even vaak een reden is
om op locatie te werken als om thuis te willen
werken. Vooral voor mensen tussen de 30 en
de 49, die veelal jonge kinderen hebben, willen
om die reden thuiswerken. Het sociale aspect
is veruit de belangrijkste reden om weer naar

De huidige thuiswerkers willen ook na de
pandemie veelal vanuit huis blijven werken.
Vooral vanwege sociale contacten en samenwerken wil men weer naar kantoor. Gecon-

centreerd werken doen zij juist liever thuis. Dit
blijkt uit de 3e meting van het NEA-COVID-19
onderzoek van TNO.
In maart 2021 zat ruim de helft van de

Xerox voorziet toename
printvolume naar niveau 2019

kantoor te gaan, zowel om het samenwerken
als vanwege de sociale contacten met collega’s.
Ongeveer 1 op de 4 werknemers denkt thuis
onvoldoende zichtbaar te zijn en wil weer (deels)
op locatie gaan werken om de carrièreperspectieven te verbeteren. Voor werknemers onder de
30 geldt dat voor bijna 4 op de 10.

Citizen stopt
met calculators
Het Japanse Citizen Systems heeft besloten om
aan het eind van het jaar afscheid te nemen van
de calculator-business. Om de continuïteit van
de lopende zaken te waarborgen en een vlotte
overgang mogelijk te maken, wordt voor de
aanwerving een lange termijn gesteld. Distributiepartners kunnen rekenmachines bestellen tot
december 2021.
Citizen Systems wil zich in de toekomst
concentreren op zijn corebusiness met label-,
POS- en fotoprinters en accessoires en de
medische sector. En natuurlijk de horloges,
waar het ruim honderd jaar geleden allemaal
mee begon

Ondanks een nieuwe daling van de omzet met
8,1 %, ziet OEM Xerox tekenen dat de afdrukvolumes op kantoor zouden kunnen terugkeren
naar het niveau van 2019.
Het bedrijf boekte in Q1 2021 een omzet
van $ 1,71 miljard), een daling van 8,1% ten
opzichte van $ 1,86 miljard een jaar geleden.
De bedrijfswinst steeg licht met 2,3% van $ 87

miljoen tot £ 89 miljoen. Tijdens de persconferentie verwezen woordvoerders naar de situatie
in Israël, waar ongeveer 60% van de bevolking
nu volledig is ingeënt tegen Covid-19. In de
eerste drie maanden van 2021 is thuiswerk daar
overgeschakeld naar een meer hybride werkomgeving en keerden de paginavolumes terug naar
bijna pre-Covid-niveaus.
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Milieu-initiatief eist strengere regulering
van de printerindustrie
Een EU-brede vereniging van milieu- en
reparatie-initiatieven rond het repair.eu-platform
protesteerde in juni bij de Europese Commissie
in Brussel voor strengere regulering van de
printermarkt met een “”recht op reparatie””
onder het motto #LongLiveThePrinter.
De EU had fabrikanten gevraagd om vorig
najaar met een oplossing te komen, maar die

is er nog niet. Het in maart 2020 goedgekeurde
actieplan voor de circulaire economie van de
Europese Commissie heeft tot doel rekening
te houden met de volledige levenscyclus van
producten en hun vroegtijdige veroudering tegen
te gaan, met name door het recht op reparatie
van ICT-producten te bevorderen. Naast mobiele
telefoons, laptops en tablets had de Commissie

printers ook aangemerkt als een “”bijzonder
verspillend”” en beloofde ze deze te bestrijden
met een speciaal regelgevingsinstrument,
tenzij de sector tegen september 2020 een
ambitieuze vrijwillige overeenkomst bereikt.

HP verkoopt laserprinter/MFP-fabriek aan Foxconn
HP verkoopt zijn fabriek in Weihai, China voor
laserprinters / MFP’s aan Foxconn, ‘s werelds
grootste contractfabrikant in elektronica en
grootaandeelhouder van Sharp. In de deal zal
Foxconn de activiteiten in de fabriek overnemen
en producten voor HP produceren. Meer
specifiek zal Foxconn verschillende componenten produceren, inclusief printplaatassemblages, en de assemblage van producten zelf
beheren. In een verklaring zei het bedrijf dat de
deal grotendeels was ingegeven door het

De Projectinrichter nieuwe
partner Steelcase
De Projectinrichter gaat de producten van
Steelcase in Nederland distribueren. Peter
Veer, directeur van De Projectinrichter: “Dit
partnership biedt ons de kans om onze klanten,
bestaand én nieuw, een uitgebreide keuze
aan nieuwe producten te tonen. Van complete
innovatieve concepten tot spannende nieuwe
designs die ervoor zorgen dat werken op
kantoor, thuis of onderweg weer iets wordt
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om naar uit te kijken.” Steelcase de wereldmarktleider in kantoorinrichting. biedt een
brede, state-of-the-art, productportefeuille die
gebaseerd is op diepgaand wetenschappelijk
onderzoek, de modernste inzichten op het
gebied van duurzaamheid en met ontwerpen
van wereldklasse voor de moderne werkomgeving.

verbeteren van de operationele efficiëntie. “Door
gebruik te maken van de expertise van
een sterke wereldwijde productiepartner zoals
Foxconn, kunnen we ons vermogen om te
voldoen aan de vraag van de klant naar onze
technologie verder verbeteren en tegelijkertijd
operationele uitmuntendheid en kostenefficiëntie
stimuleren”, aldus HP.

Zweedse
pakketbezorger
Instabox neemt Red
je Pakketje over
De Zweedse pakketbezorger Instabox gaat
zijn activiteiten uitbreiden naar Nederland. Een
belangrijke stap hierin is de overname van
pakketdienst Red je Pakketje. Deze combinatie
leidt tot een compleet aanbod van pakketsortering, last mile delivery, thuisbezorging,
leveringen bij pakketautomaten, retourservices zonder labels en flexibiliteit om tijdens
de levering de bestemming te veranderen.
Nederland krijgt de komende twee jaar twee- tot
drieduizend kluizen door het hele land. Levering
aan kluisjes is een trend in heel Europa, maar
Nederland heeft nog een inhaalslag te maken.
Terwijl sommige landen als Polen en Duitsland
tien tot dertig kluisjes per 100.000 inwoners
hebben, telt Nederland minder dan twee kluisjes
per 100.000 inwoners.

NIEUWS

Vitra opent eerste Circle Store in
Nederland
Na de Circle Stores in Brussel en Frankfurt,
wordt het succesvolle concept nu uitgebreid
met een derde Circle Store in Zaandam, die
september opent.
De Circle Stores verkopen gebruikte artikelen uit
tentoonstellingen, beurzen en showroompresentaties en brengen ze zo weer in omloop.

Naast klassieke stukken, omvat het assortiment
producten van hedendaagse designers
uit de Vitra collectie, waaronder sofa’s, acces
soires en bureaustoelen voor thuis. Door het
openen van de Vitra Circle Store Nederland wil
Vitra meer aandacht voor bewuste consumptie,
duurzaamheid en het belang van het origineel
ontwerp onderstrepen.

Moederorganisatie Office Centre
en Staples/Office Centre krijgt
nieuwe eigenaar
De eigenaren van New Office Centre Beheer
B.V. (NOCB) hebben een akkoord bereikt over
de verkoop van hun aandelen aan investeringsmaatschappij Standard Investment. Onder
NOCB vallen onder meer alle winkel-, online- en
contractsales activiteiten van New Office Centre
in Nederland en OfficeCentre

GmbH in Duitsland, alsmede KantoorExpert,
MaritiemExpert en PurchaseExpert. Met
Standard Investment als nieuwe eigenaar wil
NOCB zijn positie als omnichannel speler in de
markt van kantoorartikelen, kantoormachines en
meubilair met een leidende positie in Nederland
en Duitsland verder versterken.

ACCO Brands ziet enorme
groeikans in het nieuwe werken

ACCO Brands organiseerde recent een webinar
waarin naast de laatste productinnovaties werd
ingegaan op de toekomst van het kantoor na de
pandemie.
Er werd een groot aantal productinnovaties
getoond, zoals ergonomische design producten
voor je (thuis)werkplek in trendy Leitz

Cosy kleuren, gespecialiseerde filters voor
Leitz luchtreinigers zodat je jouw luchtreiniging
kunt aanpassen aan je persoonlijke wensen,
het mobiele en zeer flexibele Nobo Move &
Meet whiteboardsysteem en diverse nieuwe
Kensington producten waaronder mobiele USB
docking stations, compacte toetsenborden
en hygiëne producten zoals een afwasbaar
toetsenbord en muis en monitorstandaard met
UV lade om je toetsenbord, muis en telefoon te
reinigen.
Tevens werd ingegaan op de toekomst van het
kantoor na de pandemie. De rol van kantoor
zal veranderen van een plek om te werken naar
steeds meer een plek om elkaar te ontmoeten.
De verwachting is dat kantoren kleiner zullen
worden en vooral worden ingericht voor vergaderingen, trainingen en brainstormsessies.

Nieuwe directeur
voor Center
for People and
Building
Het Center for People and Buildings (CfPB)
krijgt een nieuwe directeur: Jacqueline
Schlangen. Per 1 september 2021 zal de
huidige directeur Wim Pullen terugtreden in
verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Wim Pullen heeft gedurende
ruim twintig jaar zijn inzet geleverd
Cfpb van de grond af op te bouwen en te
maken tot wat het vandaag is: het onafhankelijke en wetenschappelijke kenniscentrum voor
mens, werk en werkomgeving.

Steelcase ondanks
verlies optimistisch
over 2021
‘s Werelds grootste kantoorinrichter Steelcase
rapporteert een omzetstijging van 15 procent
in het eerste kwartaal van 2021 (556,6 miljoen
dollar tegen 482,8 miljoen) . Er was nog steeds
sprake van een nettoverlies van 28,1 miljoen
dollar, een stuk beter dan het nettoverlies
van 38,1 miljoen dollar. In het voorgaande
jaar. Steelcase is optimistisch voor de rest van
het jaar. Zeker na de recente overname van
branchegenoot Knoll. De bestellingen stegen
met 11% in vergelijking met vorig jaar en met
25% in vergelijking met het vierde kwartaal, een
weerspiegeling van het momentum nu bedrijven
van plan zijn terug te keren naar kantoor.
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De eigenaren van New Office Centre Beheer B.V. (NOCB) hebben
hun aandelen verkocht aan investeringsmaatschappij Standard
Investment. Onder NOCB vallen ondermeer alle winkel-, onlineen contractsales activiteiten van New Office Centre in Nederland
en OfficeCentre GmbH in Duitsland, alsmede KantoorExpert,
MaritiemExpert en PurchaseExpert. Met Standard Investment als
nieuwe eigenaar wil NOCB zijn positie als omnichannel speler verder
versterken.
"Met Standard Investment heeft Office Centre
een solide investeerder aan boord. De kennis en
expertise van deze nieuwe partner, in combinatie met de grote naamsbekendheid van
Office Centre in Nederland en Staples / Office
Centre in Duitsland, stelt ons in staat om Office
Centre een omnichannel speler van betekenis te
laten worden. De samenwerking met Standard
Investment biedt ons de unieke mogelijkheid
om het marktaandeel van Office Centre in zowel
Nederland als Duitsland de komende jaren
verder te vergroten en een leidende positie in
de markt van Office Supplies in te nemen",
aldus Marc-Derek Schönberger, de nieuwe
CEO en mede-investeerder van Office Centre.
Schönberger was recent actief binnen Bruna en
maakte daar onder meer de deal van Bruna met
Quantore. Hij verwacht de bestaande samenwerking met Quantore dan ook voort te zetten.
Bij het ter perse gaan van deze KBM bereikte
ons het bericht dat Standard Investment ook de
resterende activiteiten van Staples in Nederland
zou hebben overgenomen. Meer informatie
hierover op onze nieuwssite www.kantoornet.nl

Davelaar blijft actief met eigen winkels
“Na een intensieve periode van drie jaar, waarin
we als ondernemers de retailactiviteiten van
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Staples Solutions in Nederland en Duitsland
hebben overgenomen en verzelfstandigd,
willen Goswin en ik het rustiger aan doen.
Goswin Fijen blijft aan als aandeelhouder
en ik ga me richten op de activiteiten van
Gebroeders Winter, Boekhandel Van der Ven
en de winkel van KantoorExpert in Soest”, zegt
Frans Davelaar. “Met Standard Investment
als nieuwe eigenaar kunnen zij de succesvolle omnichannelformule, in een combinatie
van retailactiviteiten, online-activiteiten en
contract-salesactiviteiten, verder ontplooien
zodat de klanten van Office Centre in Nederland
en Duitsland een optimale klantbeleving
geboden krijgen. “Richard Houppermans keert
weer terug in zijn rol als country manager
Nederland.

Achtergrond deal

NOCB (New Office Centre Beheer) was tot
voor kort eigendom van een joint venture met
daarachter Frans Davelaar en Goswin Fijen.
Het bekendste merk binnen NOCB, te weten
Office Centre kent 32 winkels in Nederland en
51winkels in Duitsland. In totaal werken er meer
dan 1.500 medewerkers voor Office Centre en
haar zusterbedrijven. Naast de winkels biedt
Office Centre haar producten en diensten online

en via contractsales aan.
Standard Investment is een op Noord-West
Europa gerichte investeringsmaatschappij die
zich toelegt op ‘hands-on’-investeringen in
het middenbedrijf. Standard Investment heeft
onder meer deelnemingen in ACE (films voor
medische toepassingen), Aweta (fruit sorteer
machines), Burger King Nederland, HSWT
(producent van zoetstoffen) en Riedel (vruchtensapproducent van onder meer Appelsientje).
Eind juni nog nam Standard van het Franse
Quadient de verpakkingsmachine-activiteiten
QTBV in Drachten over. De investeerder heeft
veertien bedrijven in haar portfolio, verspreid
over vier landen met ruim 2.500 medewerkers
en een cumulatieve omzet van 700 miljoen
euro.

Staples Benelux verkocht aan
nieuwe eigenaar Office Centre
Staples Solutions heeft een akkoord
bereikt over de verkoop van de Staples
Benelux organisatie aan Standard
Investment. Eerder deze maand
kondigde Standard Investment reeds de
overname van New Office Centre (NOC)
aan.
Na afronding van de overname zal
Staples Solutions in de Benelux verder
gaan onder de naam “Staples”. De
verwachting is dat de naamswijziging op
korte termijn plaats zal vinden.
Drie jaar geleden nam NOC de Nederlandse Office Centre vestigingen over
van de internationale Staples organisatie. Staples en Office Center worden
op deze wijze weer herenigd als lange
termijn partners. Dit houdt in dat Staples
Solutions de winkels van Office Centre en
haar online klanten ook in de komende
jaren blijft beleveren.

THUISWERKEN

Thuiswerken blijft de norm

Bijna alle thuiswerkers (97 %) willen ook als
de kantoordeuren weer wijd open staan vanuit
huis blijven werken. Dit geven deelnemers aan
in de derde ronde van gezamenlijk onderzoek
van Nyenrode Business Universiteit, Open
Universiteit en Moneypenny. 9 % wil volledig
vanuit huis blijven werken – 88 % kiest liever
voor een hybride 50-50 model. Het gemis van
real life formele en informele contactmomenten
met collega’s is nog steeds groot, maar is sinds
november niet verder toegenomen.
Gemiddeld communiceren thuiswerkers 4,5 uur
per dag digitaal, al stijgt de groep ‘grootver-

bruikers’. 37 % van de thuiswerkers communiceert per dag 5 uur of meer online.. Het
ontbreken van ‘echt’ contact zien respondenten
nog steeds als grootste nadeel van thuiswerken
– ruim ¾ van de respondenten mist informeel en
face-to-face contact met collega’s. 22 % voelt
zich geïsoleerd.
88 % noemt een hybride variant als ideaal
waarbij gemiddeld 19 uur per week vanuit huis
wordt gewerkt – ongeveer de helft van het
aantal gewerkte uren. Daarbij willen ze graag
zelf (mede) bepalen wanneer ze thuiswerken en
wanneer ze naar kantoor gaan, onder andere
voor het real life contact met collega’s.

Ahrend zet sterk in op thuiswerken
een 15.000m2 groot distributiecentrum (DC) in
gebruik waarmee de capaciteit opgeschroefd
kon worden naar zo’n 6.000 leveringen per
week.

Koninklijke Ahrend doet het beter dan de
kantoorinrichter in de eerste helft van 2020
nog verwachtte. Dat is te danken aan de snelle
omschakeling naar een propositie voor thuiswerken. Onlangs nam Ahrend speciaal hiervoor

De vraag naar thuiswerkoplossingen is sinds
eind 2020 exponentieel toegenomen. Ahrend
speelde hierop al vroeg in het jaar in met een
volledig digitaal verkoopkanaal. 80% van de
thuiswerkomzet wordt nu gerealiseerd met
klant-specifieke thuiswerkwinkels (exclusieve
bestelportals voor medewerkers van bedrijven)
en 20% via de grote online retailers en de eigen
webwinkels van Ahrend. Zo’n 15% van de thuiswerkomzet wordt door klanten geleased.

Megadeal voor
Presikhaaf
Schoolmeubelen
Presikhaaf Schoolmeubelen heeft de grootste
order uit zijn geschiedenis ontvangen.
Wageningen University Research (WUR) heeft
het bedrijf de opdracht gegeven voor de grootschalige vervanging, vernieuwing en hergebruik
van zijn onderwijsmeubilair.
“Het gaat om vijfduizend nieuwe sets verrijdbare
en in hoogte verstelbare tafels en stoelen die
door Presikhaaf Schoolmeubelen in Arnhem
worden gemaakt. Voor Presikhaaf Schoolmeubelen is deze opdracht haar grootste ooit.
“Binnen Presikhaaf Schoolmeubelen zijn we
enorm trots op deze grootste order tot nu toe in
het bestaan van ons bedrijf en op de samenwerking met ons moederbedrijf Koninklijke
Ahrend die hieraan ten grondslag ligt. Dit
bevestigt ons vertrouwen dat wij als groep voor
veel onderwijsinstellingen de juiste productmix
in huis hebben.”

Thuiswerker is
productiever
Een meerderheid van de thuiswerkers (55
%) is thuis productiever dan op kantoor. Dat
blijkt uit een groot onderzoek onder ruim
40.000 kantoorwerkers bij onder meer de
Rijksoverheid. Een goede werk-privébalans
en de tevredenheid over thuiswerken blijken
een aanwijsbare positieve invloed te hebben
op de productiviteit van thuiswerkers. Het
onderzoek We Werken Thuis werd uitgevoerd
door het Center for People and Buildings
(CfPB), Aestate/Ontrafelexperts, TU Delft en TU
Eindhoven..
Voorts valt op dat een hogere productiviteit
gerapporteerd wordt door respondenten die
tevreden zijn over thuiswerken. Daar staat
tegenover dat ongeveer een derde van de
respondenten meldt dat het gezamenlijke werk
lijdt onder thuiswerken.
Van de respondenten uit het onderzoek We
Werken Thuis geeft 82 procent aan na corona
vaker te willen thuiswerken; 87 procent zou het
niet erg vinden om verplicht een of twee dagen
thuis te moeten werken.
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TERUG
NAAR
KANTOOR,
HOE
ZIET DE
TOEKOMST
ER UIT?
De mens als sociaal wezen

Nu we gewend zijn aan de
bestickering, looproutes,
spatschermen en handgel,
staan we aan de vooravond
van de volgende (structurele)
fase in de transitie van de
werkomgeving: we gaan
‘back to office’. Welke
uitdagingen en trends zijn er
en hoe speel je hier het beste
op in? Hoe gaat de nieuwe
kantooromgeving er uitzien?
Wat zijn de verwachtingen
en behoeftes van de mensen
in de werkomgeving? Wat
is de beste manier om in de
nieuwe werkrealiteit effectief
en veilig samen te kunnen
werken?
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Totdat corona uitbreekt is de open kantoorruimte (of kantoortuin) de meest voorkomende
vorm van de werkomgeving. Deze heeft veelal
een hoge bezettingsgraad en minder persoonlijke ruimte en er bestaat dan ook een grotere
kans op infectieverspreiding. Ook heerst er een
hoge mobiliteit en hebben de medewerkers
keuzevrijheid hoe en waar te werken. Dat betreft
regelmatig gedeelde ruimtes, waardoor er een
dynamische werkomgeving ontstaat.
De gemeenschappelijke ruimtes zijn ontworpen
voor groepen, zoals zogeheten huddle rooms
en vergaderplekken waar mensen vaak dicht op
elkaar zitten.
Toen kwam plots corona als spelbreker. We
moesten met zijn allen thuis gaan werken,
omdat de kantooromgeving niet meer veilig
bleek te zijn. Vooral de open kantoorruimtes
bleken problematisch, ook al omdat je moeilijk
afstand kunt houden en risico op besmettingen
loopt. De kern van het probleem is dat je in de
kantooromgeving juist gewend bent om met
elkaar te communiceren en sociaal te acteren.

Vier trends

Wat zien we als trends na de intreding van
corona? Hoe gaan mensen om met corona en
de kantooromgeving?
De eerste trend die Legamaster signaleert is
het belang van de persoonlijke ruimte. Dit heeft
samen met veiligheid en hygiëne een blijvende
invloed op de inrichting van het kantoor. De
behoeftes van individuele werknemers en hun
werkplek gaan een belangrijkere rol spelen.
Mensen zijn weliswaar gewend aan het
werken in open ruimtes, maar zoeken nu meer
afscherming ondanks het open karakter van de
werkvloer.
Wat is er nodig? Er zal meer (vaste) ruimte
per medewerker vereist zijn, evenals nieuwe
manieren van (af)scheiding. Ook zal er meer
focus liggen op ‘well-being’, behoeftes en
productiviteit van medewerkers
De tweede trend is het thuiswerken. Iedereen
heeft er nu mee te maken, we zijn het
onderhand gewend en het is een blijvertje.
Vooral geconcentreerd werk zal vaker vanuit
huis plaatsvinden. De thuiswerkplek maakt een
integraal onderdeel uit van de nieuwe werkom-
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De uitdagingen van de
werkomgeving in transitie
Legamaster start samen met OfficeMagazine een reeks publicaties over hoe
we (veilig) terug kunnen naar kantoor.
Daarbij wensen we graag met u als lezer
in gesprek te gaan. Wat leeft er eigenlijk
onder de facilitair manager, inkoper en de
kantoormedewerker? Hoe denkt u over
de invulling van de toekomstige werkomgeving? Wat zijn de behoeftes van de
werknemers in uw werkomgeving? Bij
elke publicatie hebben we een paar
gerichte vragen. Uw antwoorden nemen
we mee in de zoektocht naar oplossingen
voor de uitdagingen van een veranderende werkomgeving.
Allereerst schetsen we in dit nummer
van OfficeMagazine de problematiek,
zetten we een aantal trends op een rijtje
en geven we de visie van Legamaster op
het thema. In de volgende uitgave gaan
we dieper in op uw behoeftes, trends en
oplossingen, waarbij de input van u als
lezer een belangrijke rol speelt.

geving. De verhouding thuis- en kantoorwerken
moet zich echter nog uitkristalliseren. De structurele thuiswerkplek brengt nieuwe uitdagingen
met zich mee. Zo is er een meer geprofessionaliseerde en vooral ook gezonde werkomgeving
in huis nodig.
De derde trend is dat we minder gaan reizen en
meer gaan videoconferencen. We zijn al gewend
om met verschillende tools virtueel te vergaderen. Dit is zowel thuis als op kantoor mogelijk.
Minder zakelijk reizen zal naar verwachting
leiden tot meer online meetings.
Daarom zijn er afgesloten werkruimtes nodig die
enerzijds privacy en anderzijds geluidsreductie
bieden, aangevuld met effectieve hulpmiddelen
die zorgen voor een professionele uitstraling
en de juiste weergave. Dit kan niet zonder
een goede technische ondersteuning waarbij
medewerkers zich comfortabel voelen om met
digitale middelen te werken zonder ‘gedoe’ en
irritatie.
De vierde trend die zich aandient, is het kantoor
als (sociale) ontmoetingsplek. Medewerkers
zullen elkaar in de nieuwe werkrealiteit minder
vaak fysiek ontmoeten omdat zij deels thuis-

werken. Wanneer de medewerker toch op
kantoor aanwezig is, zal de kantooromgeving
ruimte moeten bieden aan het sociale contact.
Mensen zijn nu eenmaal het liefst onder
mensen.
Het kantoor als sociaal knooppunt, waar
mensen elkaar ontmoeten, samenwerken en
gecoacht en getraind worden. Activiteiten die
je op de thuiswerkplek niet kunt uitvoeren. Dit
zal leiden tot nieuwe kantoorindelingen met een
herdefinitie van de functie en het gebruik van de
werkruimte.
Kantoorruimtes zullen functioneler en flexibeler
worden ingericht om te kunnen voldoen aan
de wisselende vraag van de medewerkers.
Daarnaast moeten ruimtes de mogelijkheid
bieden om verschillende activiteiten, zoals
agile werken, scrummen, stand-up meetings
of creatieve processen, te ondersteunen.
Bovendien moeten de ruimtes goed uitgerust
zijn voor zowel digitaal als fysiek samenwerken.

Hybride werkvorm

De verschillende trends komen samen in het
nieuwe fenomeen van de hybride werkvorm.

Samenwerken op afstand of samen in één
ruimte loopt vloeiend in elkaar over. (Nationale)
grenzen zijn niet langer een obstakel voor teams
binnen bedrijven, door de opgedane ervaring
met samenwerken op afstand. Thuiswerken zal
gecombineerd worden met een terugkeer naar
kantoor. Dit zal leiden tot samenwerken binnen
teams waarbij teamleden deels vanuit huis en
deels vanuit kantoor deelnemen aan vergaderingen. Deze transitie vraagt om een duidelijk
overzicht: wie doet wat, waar - op kantoor of
thuis - en wanneer?

4 trends
•
•
•
•

het belang van de persoonlijke ruimte
thuiswerken is een blijvertje
minder reizen, meer videoconferencen
het kantoor als (sociale)
ontmoetingsplek
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Visie van Legamaster

Leo Wieling, Country Manager Legamaster
Nederland, wil graag de trends en ontwikkelingen duiden en de rol van Legamaster hierbij
schetsen. “Bij Legamaster geloven we dat het
kantoor steeds meer zal gaan fungeren als
een ‘Social Hub’. Dit is een knooppunt waar
je veilig samen aan projecten komt werken,
echt contact hebt met je collega’s en de balans
tussen thuis en werk bewaart. Hierbij wordt
het samenwerken op kantoor en op afstand,
fysiek of digitaal, door de juiste hulpmiddelen
ondersteund, zodat dit moeiteloos in elkaar
overloopt.”

ing van u.
e ook de men
Graag horen w
oord kort
de en beantw
Scan de QR-co
j bovendien
. U kunt hierbi
enkele vragen
winnen.
een mooie prijs
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legamaster.com
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Monique Rozeman, Senior Trade Marketeer
Legamaster Nederland vult aan: “Wij willen
bedrijven en instellingen helpen om te voldoen
aan de eisen van een veilige, productieve en
prettige werkplek door multifunctionele, flexibele
en visueel aantrekkelijke producten op de
markt te brengen. Deze oplossingen moeten
zowel ondersteuning bieden aan het effectief
samenwerken binnen teams als voorzien
in de behoeftes als het gaat om individuele
werkplekken.”

Wat heeft Legamaster te bieden? “Zo kunnen
we zorgen voor veilige werkplekken. We bieden
oplossingen die ervoor zorgen dat teams veilig
en goed samen kunnen blijven werken, ondanks
de beperkingen met betrekking tot het houden
van afstand en het werken op verschillende
locaties. Ook denken we aan multifunctionaliteit.
Dit doen we met oplossingen die voorzien in
verschillende behoeftes als veiligheid, maar ook
functionaliteit die productiviteit bevorderen”, legt
Wieling uit.
Verder is flexibiliteit van belang. “Dan gaat het
om oplossingen die in verschillende ruimtes
en in onderscheiden situaties toepasbaar zijn,
beschikbaar in verschillende opties en maten.
Dus moeten we ons richten op oplossingen die
inzetbaar zijn voor meerdere doeleinden.”
Ten slotte mag personalisatie niet ontbreken in
het rijtje. Rozeman: “Oplossingen die eenvoudig
aan te passen zijn aan persoonlijke behoeftes
en verschillende manieren van werken. Zo kun
je een eigen persoonlijke opstelling maken,
afgestemd op individuele behoeftes en
werkzaamheden.”

THUISWERK SUMMIT

Gebrek aan kennis
rem op begeleiden
thuiswerken

Gebrek aan kennis en lastige vraagstukken remmen leidinggevenden
om het thuiswerken in de juiste banen te leiden. Dat blijkt uit de eerste
live Thuiswerk Summit, waarbij meer dan veertig leidinggevenden en
experts hun kennis hebben gedeeld over hoe het toekomstige hybride
en digitaal werken eruit gaat zien. Er is nog weinig kennis gebundeld
en bij lastige vraagstukken staat de manager er vaak alleen voor. Hierdoor vertragen processen, raken medewerkers gefrusteerd en dreigen
bedrijfsprocessen vast te lopen.
Ook al worden er met de beste bedoelingen
regelmatig op social media tips en adviezen
gepost over thuiswerken met betrekking tot de
juiste zithouding, dagritmes online vergaderen
en nog meer. Het ontbreekt aan gebundelde
kennis die verder gaat dan deze eerstelijns
adviezen en daar zit de crux. Want het thuiswerken zal blijven en dit heeft zowel voor grote
als kleinere ondernemingen enorme gevolgen,
waarvan de consequenties nog niet goed zijn te
overzien. Dit brengt op alle managementniveaus
enorme vraagstukken met zich mee, aangezien
er een domino-effect ontstaat. Bedrijfsmodellen zijn tegenwoordig zo complex dat een te
snelle beslissing tot diep in een organisatie kan
doordringen en op langere termijn (een negatief)
effect kan blijven houden.

Vacuüm

Hierdoor is er een soort van vacuüm ontstaan,
omdat niemand weet waar we op af koersen

en wat de consequenties van beslissingen op
lange termijn kunnen zijn. Dit heeft tot gevolg
dat veel managers beslissingen voor zich
uitschuiven, waardoor de positie van het bedrijf
of organisatie in gevaar komt. En de kans dat
zij zichzelf als management buitenspel zetten
is dan ook zeer groot. Thuiswerken is here
to stay, dus bedrijven en organisaties die het
thuiswerken blijven stimuleren en zelfs tot norm
maken, ontdekken de voordelen, maar ook de
enorme uitdagingen. Maar door het gebrek aan
hands-on en gebundelde kennis, worstelen zij
hier nu dagelijks mee en lopen de veranderingsprocessen traag of volledig vast.

Gebundelde kennis

Doordat er geen kennis wordt gebundeld
op dit moment en vraagstukken daardoor
onbeantwoord blijven is ook de peer-to-peer
Thuiswerk Summit community opgericht. Dit
in navolging op de live Summit die recent heeft

plaatsgevonden. Binnen de community kunnen
leidinggevenden vraagstukken rondom het
(hybride) thuiswerken direct opzoeken, kijken
hoe anderen hier mee omgaan en hierover met
andere vakgenoten van gedachten wisselen.
Met de Thuiswerk Summit peer-to-peer
kennisportal, komen leidinggevenden online
bij elkaar om van elkaar te leren, met elkaar te
discussiëren, te netwerken, zodat zij gezamenlijk
kunnen profiteren van alle expertise die hier is
gebundeld. Zodat zij met elkaar en voor elkaar,
ongeacht de combinatie van werken op afstand
of (gedeeltelijk) op kantoor deze kennis kunnen
delen.

Deelname aan de volgende online
Thuiswerk Summit op 29 en 30
september is alleen mogelijk voor
leidinggevenden en voor degene die
binnen deze doelgroep vallen kosteloos.
Aanmelden voor de volgende Summit en
het kennisportal kan via www.thuiswerksummit.nl
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WERKEN IN DE TOEKOMST

Google’s
eigen toekomst
van werk

Ikea
meets
Lego
Het bedrijf dat hielp bij het populair maken van open, hippe kantoren
was al vóór corona bezig om kantoorruimtes opnieuw uit te vinden.
Interessant om te zien dat de coronacrisis goed aansloot bij de plannen die al in de maak waren. Welkom in de wereld van kampvuren,
tentenkampen en ballonmuren.
Het eerste kantoor van Google was een
rommelige garage in Silicon Valley, volgepropt
met bureaus die op schragen rustten. In
2003, vijf jaar na de oprichting, verhuisde het
bedrijf naar een uitgestrekte campus genaamd
Googleplex. De luchtige, open kantoren en
speelse gemeenschappelijke ruimtes zetten een
standaard voor hoe een innovatieve werkplek
eruit moest zien. In de loop der jaren stapelden
de voorzieningen zich op, het eten was gratis
en de bussen van en naar het werk ook: naar
kantoor komen en daar de hele dag blijven,
werd je erg makkelijk gemaakt.
Anno 2021 werkt Google hard aan een
postpandemische werkplek die plaats biedt aan
werknemers die het afgelopen jaar gewend zijn
geraakt aan thuiswerken en niet meer de hele
tijd op kantoor willen zijn.
Veel Google-medewerkers zijn gewend geraakt
aan het leven zonder tijdrovend woon-werkverkeer,. met meer tijd voor gezin en leven
buiten kantoor. Het bedrijf lijkt zich te realiseren
dat zijn werknemers misschien niet zo bereid zijn
om terug te gaan naar het oude leven.
“De balans tussen werk en privéleven is niet drie
maaltijden per dag op kantoor eten, daar naar
de sportschool gaan, daar al je boodschappen
laten doen”, aldus een van de
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geraadpleegde consultants. “Uiteindelijk willen
mensen flexibiliteit en autonomie.”
Maar aangezien het personeelsbestand van
Google meer dan 100.000 werknemers over
de hele wereld telt, was face-to-face samenwerking, zeker in tijden van lockdown vaak
onmogelijk. Daarbij; werknemers vonden het
moeilijker om zich te concentreren met zoveel
afleiding in de open kantoren van Google. Het
bedrijf was zijn oude opzet ontgroeid.

Aanpassingen

In 2018 begon de vastgoedgroep van Google
dan ook al na te denken over wat het anders
zou kunnen doen.
Google richtte zich daarbij op drie trends:
•
werk gebeurt overal en niet alleen op
kantoor;
•
wat werknemers nodig hebben van een
werkplek verandert voortdurend;
•
werkplekken moeten meer zijn dan
bureaus, vergaderruimten en
voorzieningen.
Twee van de meest rigide elementen in een
kantoorontwerp zijn muren en de verwarmingsen koelsystemen. Google probeert daar veran-

dering in te brengen. Het ontwikkelt een reeks
verschillende verplaatsbare wanden die kunnen
worden ingepakt en plat naar kantoren over de
hele wereld kunnen worden verzonden.
Verder is een prototype van een op stof
gebaseerd luchtkanaalsysteem ontwikkeld, dat
met ritsen wordt bevestigd en in een weekend
kan worden verplaatst voor verschillende zitopstellingen. Ook Google probeert het gevecht
over de kantoortemperatuur te beëindigen. Met
dit systeem kan elke stoel zijn eigen klimaatregulator krijgen.
Als een vergadering privacy vereist, komt
een robot die is uitgerust met sensoren om
de omgeving te detecteren, langs om een
doorschijnende, cellofaan ballonwand op te
blazen om nieuwsgierige blikken weg te houden.
Google probeert ook afleiding te verminderen.
Het heeft verschillende bladvormige scheidingswanden ontworpen die ‘bloemblaadjes’ worden
genoemd en die aan de rand van een bureau
kunnen worden bevestigd om verblinding te
voorkomen. Een bureaustoel met directionele
luidsprekers in de hoofdsteun speelt witte ruis
om nabijgelegen audio te dempen.
Voor mensen die misschien geen vast bureau
meer nodig hebben, heeft Google ook een
prototypebureau gebouwd dat zich aanpast aan
de persoonlijke voorkeuren van een werknemer
met een veeg van een werkbadge. Het kalibreert
de hoogte en kanteling van de monitor, toont
familiefoto’s op een scherm en past zelfs de
temperatuur in de buurt aan.

WERKEN IN DE TOEKOMST

Behoefte Generation Z

De plannen bouwen voort op acties die in gang
waren gezet vóór de uitbraak van corona. ‘Laat
je mensen thuis werken’, was toen al het advies
van een groep consultants. Hieronder bevonden
zich vooraanstaande sociologen die het gedrag
en de behoefte van ‘Generation z’ bestudeerden
en hoe middelbare scholieren socialiseren en
leren - om zich voor te stellen wat toekomstige
werknemers zouden doen en willen.
Het antwoord van de experts komt in feite neer
op: Ikea meets Lego. In plaats van rijen bureaus
naast vergaderruimtes, ontwierp Google
zogeheten ‘Team Pods’. Elke pod is in de basis
een lege ruimte: stoelen, bureaus, whiteboards en opbergeenheden op wielen kunnen
in verschillende opstellingen worden binnen
gereden en snel worden herschikt.
Om in te spelen op een verwachte mix van
externe medewerkers en kantoormedewerkers
die samen moeten werken en overleggen,
creëert het bedrijf ook een nieuwe vergaderruimte, genaamd Campfire, waar aanwezigen in
een cirkel zitten, afgewisseld met grote displays.
De displays tonen de gezichten van mensen die
inbellen, zodat virtuele deelnemers op dezelfde
voet staan als degenen die fysiek aanwezig zijn.
In de huidige kantoorconfiguraties zei Google
dat het slechts één op de drie bureaus zou
kunnen gebruiken om mensen op anderhalve
meter afstand te houden. Google verwacht dat
de anderhalve meter een belangrijke standaard
zal blijven in het geval van de volgende

pandemie of zelfs de jaarlijkse griep.
Psychologisch gezien zullen werknemers niet in
een lange rij bureaus willen zitten, en ook moet
Google kantoren mogelijk ‘opvullen’ met loze
ruimte zoals meubels of planten. De vastgoedkosten zullen naar verwachting niet veel
veranderen. Hoewel er minder medewerkers
op kantoor zullen zijn, hebben ze meer ruimte
nodig.
Er zullen andere veranderingen zijn. De bedrijfscafetaria’s, beroemd om hun gratis, verzorgde
maaltijden, gaan van buffet naar kant-en-klaarmaaltijden in dozen. Snacks worden per stuk
verpakt en niet uit grote bakken gehaald.
Massageruimtes en fitnesscentra zijn gesloten.
Pendelbussen worden geschorst.
In grotere sanitaire ruimtes zal Google het aantal
beschikbare wastafels, toiletten en urinoirs
verminderen en meer op sensoren gebaseerde
apparatuur installeren waarvoor het niet nodig is
om een oppervlak met de handen aan te raken.
De meeste Google-medewerkers hebben geen
haast om terug te keren. In de jaarlijkse enquête
onder werknemers genaamd Googlegeist, zei
ongeveer 70 procent van de ongeveer 110.000
ondervraagde werknemers dat ze een ‘gunstige’
mening hadden over thuiswerken, vergeleken
met ongeveer 15 procent die een ‘ongunstige’
mening had. Nog eens 15 procent had een
‘neutraal’ perspectief.

Buiten werken

Op een handvol locaties over de hele wereld
heeft Google de afgelopen tijd buitenwerkplekken gerealiseerd als reactie op de zorg dat
het coronavirus zich gemakkelijk verspreidt
in traditionele binnenkantoren. Op het hoofdkantoor in Silicon Valley, waar het het grootste
deel van het jaar aangenaam weer is, is een
parkeerterrein en grasveld omgebouwd tot
‘Camp Charleston’ - een omheinde mix van
gras en houten dekvloeren en openluchttenten,
ter grootte van vier tennisbanen met uiteraard
overal wifi.
In grotere tipi’s zijn er vergaderruimtes met het
decor van een natuurreservaat in Californië en
uitgerust met state of the art technologie voor
videoconferencing. Elke tent heeft een naam
met een kampthema, zoals ‘aanmaakhout’ of
‘kano’. Camp Charleston is sinds maart open
voor teams die samen wilden komen. Google is
deze buitenwerkplekken nu ook aan het bouwen
in Londen, Los Angeles, München, New York
en Sydney, Australië, en mogelijk op nog meer
locaties.
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BOP AWARDS 2021

GENOMINEERDEN
BENELUX OFFICE
PRODUCTS AWARDS
2021 BEKEND
De jury heeft gesproken: de genomineerden voor de Benelux
Office Products Awards zijn bekend. Maar liefst 50 producten en
oplossingen in veertien verschillende categorieën behoren tot de
kanshebbers voor een prestigieuze award. De nominees moeten
nog even geduld hebben tot 7 oktober 2021. Dan vindt de feestelijke
uitreiking van de Benelux Office Products Awards plaats in de
Residence te Rhenen.

Nieuwe categorieën populair

Bij de jurering vorig jaar zaten we nog middenin
de coronacrisis, wat ook bleek uit het aantal
corona-gerelateerde inzendingen. Nu de situatie
weer enigszins is ‘genormaliseerd’ en weer
voorzichtig vooruitgekeken kan worden, zie
je dat terug in de aard van de aangeleverde
producten en oplossingen. Terwijl de aparte
corona-categorie is geschrapt, staan er twee
categorieën nadrukkelijk in de picture. Zo
neemt de nieuwe categorie Hybrid Working
Solutions alvast een voorschot op de komende
werkvorm. Daarnaast was het segment
Healthy Work Products (gesplitst in Hygiene en
Ergonomics) een soort ‘poule des doods’.

Lockdown heeft invloed

De jury (vlnr): Emiel te Walvaart (KBM), Biba Becker (Biba Media, eindgebruiker),
Paul Hoevenaars (bedrijfsfysiotherapeut Fysiomaatwerk), Cor van IJsselmuide (Office Deals),
Jos van Dalfsen (VWC Groep) en Joost Heessels (voorzitter)
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Opvallend was verder dat de inschrijvingen voor
de laatste jaren zeer sterke categorie Visual
Communications Products achterbleven, wat
wellicht te wijten is aan de onzekerheid over
de toekomstige werkomgeving. Sustainable
Office Products is een belangrijke categorie die
terug is van weggeweest. De jury constateert
dat duurzaamheid juist in deze tijd weer volop
aandacht verdient. Dat mag de branche volgens
hen best wat meer laten zien. Hopelijk wordt
deze uitdaging met beide handen aangegrepen.
Al met al is de jury positief over de innovatiekracht van de leveranciers en dat er zich nog
steeds nieuwe partijen profileren in deze markt.

BOP AWARDS 2021

De nominees
Computer Products

Marketing Awards

Healthy Work Products - Ergonomics

Best Performing Product

Kensington ProFit afwasbaar USB toetsenbord, ACCO Brands
Easyflux, easyflux
R-Go Break Coach, R-Go Tools

Hylift lichtgewicht laptopstandaard - Hylift Laptopverhoger, Fellowes
Easyflux, easyflux
CLAMP, Palmberg
R-Go Break Coach, R-Go Tools

Healthy Work Products - Hygiëne

New Way of Working Campagne, Fellowes
Bedrukbare antimicrobiële etiketten - beschermfolie, Avery Benelux
Raamtekenwerken 2021 - Geef december een slinger, edding Benelux

Papercliphouder, Maul
Kensington SmartFit Easy Riser Laptopstandaard, ACCO Brands
ABT set van 6 Pastel Colors, Tombow

Hybrid Working Solutions Award

HYGENIQ Cleaning en Hygiene Solutions, Hygeniq B.V.
VIBA-EX, BAR Instruments
Pentel Anti-bacteriële Balpen BK77AB, Bura
Bedrukbare antimicrobiële etiketten - beschermfolie, Avery Benelux

Supreme Touchscreen, Legamaster
Hylyft lichtgewicht laptopstandaard -Hylift Laptopverhoger, Fellowes
Smart Office Solution Room en Desk Management en Bezoekers
registratie, GoBright B.V.
R-Go Break Coach, R-Go Tools

Office Machines

Design Award

Office Interior

Sustainable Products Award

Lyra™ 3-in-1 inbindstation, Fellowes
PicoBello, CIB Centraal InkoopBureau
HP OneLam Combo A3 lamineertoestel, Despec Supplies bvba

LED bureaulamp MAULStella, Maul
Tempeo Wave Leder, Köhl GmbH
CLAMP, Palmberg

Office Supplies

Wooden accessoires, Legamaster
Leitz Cosy serie, ACCO Brands
HERMA folie-etiketten verwijderbaar, HERMA Benelux

Visual Communication Products
Supreme Touchscreen, Legamaster
Signage - Pictogrambordjes, Jalema

Stationery Products

Leitz Cosy serie, ACCO Brands
ANTEO ALU conferentie, Köhl GmbH
Staedtler exclusieve triplus bal-/vulpen, Staedtler Benelux

ADOC ‘The White One’, Aurora Productions NV
HYGENIQ Cleaning en Hygiene Solutions, Hygeniq B.V.
Skote, Jalema
edding Recycle box, edding Benelux
Esselte gerecyclede showtassen en zichtmappen, ACCO Brands
Verpakkingsopbolmachines HSM ProfiPack serie, HSM GmbH + Co.
KG
Bio-gebaseerde verpakkingstape, tesa
Epson EcoTank ET-5800, Epson

Innovation Award

Hygeniq CIB Centraal InkoopBureau B.V.
R-Go Tools

edding Acrylics, edding Benelux
FSC-gecertificeerde papierverpakkingstape, tesa
Staedtler exclusieve triplus bal-/vulpen, Staedtler Benelux
CLEANY, Colop
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ONLINE

MKBshop wil
concurrerend
alternatief
bieden voor
office-markt
Initiatiefnemer Ilias Ahayan - de oprichter van
Koopjedeal.nl - deed de laatste jaren veel
ervaring op in de B2C-markt. “Maar toen ik mijn
eerste bedrijf startte, kom je vanzelf in aanraking
met de B2B-business van kantoorartikelen. Dat
geldt eigenlijk voor iedere ondernemer. Ik was
destijds al van mening dat we bepaalde zaken
beter zouden kunnen doen. Sowieso is de hele
B2B-markt heel interessant en zijn er de laatste
tijd genoeg ontwikkelingen, vooral online. Hierbij
willen we een goede positionering innemen en
wat moois neerzetten voor bedrijven.”

Mascot Online

Eind vorig jaar is Ahayan gestopt met
Koopjedeal.nl, dat hij zelf heeft opgericht. Het
online bedrijf maakte in 2019 een doorstart na
een faillissement. Een grote brand in dat jaar die
het magazijn in de as legde, was een van de
oorzaken voor de neergang. Maar hij pakte de
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Aan het begin van de coronacrisis kocht
het leeuwendeel van de zakelijke inkopers
regelmatig bij consumentenwebshops die
vaak niet ingericht zijn op zakelijke orders.
Dit bracht Ilias Ahayan op het idee om
een alternatief te bieden dat beter aansluit
bij hun behoeftes. Zo zag MKBshop het
daglicht. Ahayan vertelt uitgebreid over de
mogelijkheden, plannen en ambities van
het nieuwe platform in de office-markt.

draad weer op en was nog ruim een jaar actief
bij Koopjedeal.nl. Toen vond hij het tijd voor een
nieuwe uitdaging, en wel op de B2B markt. “Op
zoek naar leveranciers kwam ik al snel uit bij
Mascot Online dat een van de grootste leveranciers voor Koopjedeal.nl is. Een perfecte partner
om dit samen mee te doen. De distributeur
voldoet aan de modernste logistieke vereisten.
We konden snel schakelen en onze systemen
koppelen, waarna we begin mei jongstleden live
gingen.”
Nu is het zaak voor MKBshop om een positie
op de markt van kantoorartikelen te veroveren,
tussen de vele spelers. “Ik zie het zo: hoe meer
spelers de markt heeft, hoe groter de markt
is. Ik zie het ook niet als afpakken, want de
markt is groot zat. Er zijn echter wel bepaalde
doelgroepen die nu niet goed worden bereikt
door de traditionele spelers. Daar willen we

vooral op inspringen. We gaan niet vol op de
aanval op onze concullega’s. Ons voornaamste
doel met MKBshop is om voor de hele
MKB-markt bepaalde diensten te leveren om
deze te helpen om hun zaken beter te doen.”
Ahayan haalt een aantal voorbeelden aan. “We
willen gaan starten met online evenementen
met bekende sprekers. Dat gaat het niet alleen
over de kantoren, maar een stuk breder. Neem
de MKB VIP Club die we onlangs hebben
opgericht, je hoeft alleen maar een account
aan te maken en je krijgt toegang tot, voorlopig
nog, webinars met deskundigen. Het kan ook
gaan om online marketing of digitalisering. We
hebben een netwerk van specialisten die klanten
kunnen ondersteunen met hun business, los van
kantoorartikelen.”

Meer via B2C-webshop

Hij constateert dat veel aankopen in het

ONLINE

MKB-segment gedaan worden bij consumenten-webshops. “Bijvoorbeeld een laptop via
Coolblue of een bureaustoel via Bol.com. Dat
soort bedrijven laat nogal wat kansen liggen, of
dat nu op ondernemingsniveau is of het gaat om
bepaalde gemakken waaraan een factuur moet
voldoen. Omdat ze meer op de consument zijn
gericht, hebben ze dat soort zaken minder in
orde dan een B2B-aanbieder. Dat willen we juist
beter doen.”

hebben wij een automatische koppeling met
het KvK- of BTW-nummer. Of we kunnen een
losse factuur in pdf-formaat maken, evenals een
bedrijfsaccount met verschillende inlogs voor
medewerkers. Ook krijg je bij ons automatisch
voordeel als je grote hoeveelheden aanschaft.
Dat zijn misschien kleine dingen, maar die vind
je niet in een webshop voor de consument. Die
is daar minder op gefocust.”

Sinds het merendeel van de mensen thuis is
gaan werken tijdens de coronacrisis wordt er
ook meer via B2C-webshops gekocht. “Dat heb
ik bij mijn vorige bedrijf ook ervaren. Dan kocht
je honderd flacons handgel voor een consumentenprijs, duurder dan je het via een zakelijke
aanbieder had aangeschaft. Dat zie je steeds
meer en corona heeft dat versneld. Een inkoper
in het MKB is ook een consument en heeft
de vrijheid om zijn zakelijke aankopen via een
e-tailer te doen. Wij willen juist een plek creëren
die is gefocust op de B2B-markt. Dat kan ook
een hotel zijn dat een boxspring of lakens nodig
heeft. Je kan bij MKBshop, naast sec kantoorproducten, ook terecht voor andere producten

In principe is elke onderneming welkom bij
MKBshop, maar het accent ligt op bedrijven
van 1 tot en met 250 medewerkers. “Dit is een
doelgroep die we heel goed kunnen bedienen.
Onze focus ligt niet op de hele grote concerns
die al hun inkoopcontracten en bepaalde
afspraken hebben. We stellen het gemak
voorop. Je kunt gewoon online een bestelling
plaatsen, waarbij iedereen wel zijn eigen
contactpersoon kan krijgen. Juist bij het MKB
zie je de meeste versplintering van de plekken
waar ze hun producten bestellen”

‘Sinds het merendeel
van de mensen thuis
is gaan werken tijdens
de coronacrisis wordt
er ook meer via
B2C-webshops
gekocht’
die je nodig hebt om een bedrijf te runnen. Je
loopt soms bij tien verschillende bedrijven, terwijl
het juist handig is dat je alles onder één dak
hebt.”
Waarmee wil je je onderscheiden van online
globals als Amazon en Bol.com? Ahayan: “Zij
focussen zich uiteraard meer op consumenten,
maar het gaat om hele kleine dingen. Als je
bijvoorbeeld als zakelijke inkoper wilt afrekenen,

Versplintering

Ahayan ziet de Kantoorvakhandel op de hoek
niet meteen als directe concurrenten. “Natuurlijk
verkopen ze dezelfde producten, maar we
beschouwen dat niet als een bedreiging waarbij
we klanten moeten afpakken. Wij zien juist een
andere hele grote groep die nog geen vast
aankooppunt heeft. Hierin willen we ons graag
gaan mengen. De markt is groot genoeg en ik
hou er niet van om te zeggen dat we wel even
de concurrentie aangaan met die of die.”
Dat hij zich met MKBshop in een krimpende
markt zou begeven, is Ahaya niet bevreesd
voor. “Er is digitalisering, thuiswerken, kantoren
worden anders ingericht. Mensen gaan op een
andere manier werken, verdeeld over kantoor
en thuis. Er gebeurt heel veel in de markt. We
willen het voor hen gemakkelijk maken om de
business uit te voeren. Dat gaat verder dan de
(traditionele) kantoorartikelen. Ik denk trouwens
ook dat het minder om krimpen gaat, maar juist
een verschuiving naar bijvoorbeeld webshops.”

Nieuw magazijn

Kun je als online shop, zonder mogelijkheid van
touch & feel, een hele thuiswerkplek inrichten
voor een werknemer van een MKB-bedrijf? “Ja
dat kunnen we. Daarbij kun je bij ons, net als

bij de meeste B2C-webshops, aangekochte
producten zonder opgaaf van reden retourneren. Daarnaast gaat Mascot Online uitbreiden
met een nieuw magazijn, waarin ook plaats
komt voor een showroom en experienceruimte
om inspiratie op te doen. Er zijn bepaalde
producten, als een bureaustoel die je eerst
wilt uitproberen, en een groep klanten wil ook
nog steeds in een fysieke omgeving testen of
kopen.”
Quantore is momenteel de grootste leverancier
van MKBshop. “Via deze distributeur willen
we alle hardlopers uit voorraad aan bieden,
ofwel de longtail. Het logistieke en automatiseringssysteem van Quantore kon goed worden
geïntegreerd in ons systeem. Ook denken we
aan grote partijen als Tech Data en Copaco, die
bepaalde services kunnen verlenen die we ook
aan onze klanten willen bieden.”
Naast de levering van A-merken heeft MKBshop
de ambitie om private label-producten te
leveren. “Mascot Online doet eigenlijk niet
anders en maakt voor grote retail- en e-commerce klanten white label-merken. Maar we
willen op dit gebied eerst leren welke behoeftes
klanten precies hebben. We zien hierbij veel
kansen, want de klant wil graag een brede keus
hebben.”
Ahayan kijkt tot slot vol positieve verwachtingen
vooruit. “We verwachten dat ons nieuwe distributiecentrum, inclusief experience center, over
twee jaar operationeel is. Dat is een belangrijke
stap om de behoeftes van MKBshop verder in
te vullen. Verder willen we aanvullende diensten
aanbieden, als de bouw van een webshop voor
starters en marketing-ondersteuning. Zo willen
we steeds meer van dergelijke activiteiten uit
handen nemen bij bedrijven als ze dat wensen.
Vaak start het met een bureaustoel, waarna men
meer wenst. Daarbij willen en kunnen we de
ondernemer helpen.”

www.mkbshop.nl
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FUN MEETS FUNCTION

Fun meets function
Laad je telefoon op zonder dat je er zelf aan hoeft te denken
Je loopt de woonkamer binnen na een lange werkdag, je
telefoonbatterij is bijna leeg en je ploft neer op de bank.
Vanaf dat moment laadt je telefoon automatisch op,
zonder dat je hem aan een lader hoeft te leggen. Xiaomi
heeft voor zijn telefoons de Mi Air Charge-technologie
ontwikkeld. Deze gebruikt 144 microantennes om

energie over te brengen naar je telefoon via een smalle
golfbundel. Xiaomi zegt dat het uiteindelijk kan worden
gebruikt om meerdere apparaten tegelijk op te laden in
dezelfde kamer.

Handige kluis
De Trova Home lijkt veel op de kluis die je achter de schuifdeur in een
hotelkamer vindt, maar dan alleen slimmer, slanker en mooier om naar
te kijken. Dus eigenlijk meer de verre, derde neef van de hotelkluis.
Krijg toegang tot de geheime voorraad van de kluis via de Trova-app
met biometrische verificatie, of profiteer van de coole tik-om-te-openenfunctie, die de kluis opent met slecht één vinger op je smartphone.

Slim mondkapje
Hopelijk zijn we op termijn van corona én van de mondkapjes af, maar
zolang we er nog gebruik van moeten maken is het fijn als je een
bijzonder exemplaar hebt.
Leverancier van gamingtools Razer stelt het slimste masker ooit
gemaakt te hebben. Project Hazel is gemaakt van transparant plastic
om liplezen mogelijk te maken en heeft twee filters, waardoor het
kapje wel wat weg heeft van een gasmasker. Via de bijhorende app
worden gebruikers gewaarschuwd dat de filters vervangen moeten
worden. Uiteraard wordt ook groen licht gebruikt, want dat is voor
gamers het beeldmerk van Razer.

Kijk eens dóór je tv-scherm heen
De afgelopen jaren is er veel aan gesleuteld, een tv-scherm waar je doorheen kunt
kijken. En nu heeft LG een prototype dat marktrijp is. Zo kan dit 55 inch-scherm
vanachter het voeteneind van je bed omhoogkomen en informatie tonen, zoals het
weer. Maar ook in een boardroom of bij een entree kun je er zakelijk indruk mee
maken. LG weet 40 procent transparantie te bereiken met het scherm. Tot nu toe
haalden soortgelijke schermen maar tien procent transparantie.
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FUN MEETS FUNCTION

Bureaulamp voor dyslectici
Comfortabeler lezen en werken als je dyslectisch bent, kan dat? Ongeveer tien procent
van de mensen heeft dyslexie. Bij niet-dyslectici zijn de lichtgevoelige cellen anders
tussen de twee ogen gerangschikt, waarbij
de informatie van het ene oog het andere
overschrijft. Bij dyslectici hebben beide ogen
echter hetzelfde patroon, wat

betekent dat twee stukjes informatie tegelijkertijd naar de hersenen worden gestuurd en
een spiegelend effect creëren. De Lexilight
beweert dit spiegeleffect te verminderen door
gepulseerd licht te gebruiken om één oog de
macht te geven, waardoor degenen die aan
dyslexie lijden, comfortabel kunnen lezen.

Lamp, bluetooth speaker en
draadloze oplader inéén
Het is weer eens wat anders, deze lamp in de vorm van een
bonsaiboompje. Deze led-lamp is, hoe handig, uitgerust met een bluetooth
speaker en een draadloos platform om je telefoon op te laden.

Je stoel als console
Dit concept voor een gamingstoel van de volgende
generatie kan misschien beter worden omschreven als een
luxe gaming-pod. Een boog van een uitschuifbaar 60-inch
OLED-scherm zorgt voor een panoramisch zicht. Ergonomische kussens bedekken de zitting en armen. RGB-verlichting leidt de stoel. Een tafel kan worden in- en uitgeklapt
voor gemak van pc naar console. En net als de haptische
feedback die in de Razer Surround Sound-headset is
verwerkt, is het frame van de stoel uitgerust om tijdens het
gamen te trillen.

Entertainment voor je huisdier in post-coronatijdperk
De terugkeer naar kantoor zal een uitdaging brengen waar nog niemand rekening
mee houdt. Veel mensen hebben het afgelopen jaar een hond of kat aangeschaft,
omdat ze toch veel thuis waren. Maar hoe gaat het arme dier zich gedragen nu
het baasje weer lange werkdagen op kantoor gaat maken. Gelukkig zijn er tools
als speciale dierenwebcams en robotspeeltjes om je huisdier actief te houden.
Eén van de meest fraaie exemplaren
is de Furbo, met twee microfoons en
bewegingssensor. Hij kan een brokje
uitwerpen om je trouwe viervoeter te
lokken, en vervolgens kan je tegen
hem praten. Er is een hele range van
dergelijke hardware, en ze zullen de
komende tijd gretig aftrek vinden.
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CIRCULAIR

Van lineair
product naar
circulaire dienst
Met de aanbesteding circulaire kantoorinrichting koos
de rijksoverheid bewust voor een aanjagersrol op
duurzaamheidsgebied. Dat heeft, mede door de omvang
van de opdracht, de markt flink in beweging gebracht.
Rijkswaterstaat is als categoriehouder eindverantwoordelijk
voor de opdracht. De ervaringen die Rijkswaterstaat en
markt samen opdoen, worden meegenomen in nieuwe
aanbestedingen. ‘Tijdens het traject leer je steeds bij.’
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CIRCULAIR

Overheid en bedrijfsleven willen dat de
Nederlandse economie in 2050 circulair
is. Dat kantoorinrichting bij de Rijksoverheid
in deze transitie vooroploopt, heeft ook een
simpele reden, vertelt Tamara van Vastenhoven,
categoriemanager Werkplekomgeving bij Rijkswaterstaat en hoofdverantwoordelijk voor de
rijksbrede inkoopstrategie en resultaten van de
categorie. ‘We wisten al langer dat we richting
minder kantoren en minder kantoormeubilair
gingen. Dat maakt het logisch om, voor zover
dat kan, te stoppen met nieuwe inkoop en
te gaan werken met meubilair dat overtollig
raakt.’ De met afstand grootste aanbesteding
op dit gebied in Nederland werd in 2017
onderverdeeld in vier percelen en vier raamovereenkomsten; in 2018 volgde nóg een overeenkomst. Deze contracten gelden maximaal voor
tien jaar, met tussentijdse verlengingen na drie,
zes en acht jaar. Dit geeft zowel de overheid als
leveranciers tijd om dit pionierswerk goed op de
rails te krijgen.
‘Leveranciers krijgen te maken met een andere
inrichting van hun werk. Niet lineair, maar
circulair’

Ambities

‘Bij contracten van 4 jaar zorgen leveranciers er
vaak vooral voor dat ze zich aan de afspraken
houden’, stelt Hans Bloemendaal, sustainability manager bij NowyStyl, uitvoerder van de
raamovereenkomst met onder andere Rijkswaterstaat. ‘In deze overeenkomst ben je samen
iets aan het opbouwen. Je beweegt met elkaar
mee, overlegt met elkaar over de knelpunten en
vergroot je ambities wanneer zich daar kansen
voor aandienen.’ Marieke van Weerdhuizen is
contractmanager Rijkscategorie Werkplekomgeving Kantoorinrichting bij Rijkswaterstaat en
verantwoordelijk voor het contract en leveranciersmanagement van de categorie. Ze beaamt
volmondig dat de samenwerking wordt gezocht
met de leveranciers. ‘Vanaf het begin stellen we
eisen en verwachten we resultaten. Maar we
zoeken wel gezamenlijk naar de beste weg om
dat te bereiken.’

Circulariteitseisen

Vooral aan het begin van die weg ligt een

aantal hobbels, weet Van Vastenhoven: ‘In de
beginperiode hebben we bijvoorbeeld duidelijke afspraken gemaakt over wat wel en niet
herbruikbaar is, en de verwachte opleverkwaliteit van een refurbished meubelstuk. Als daar
niet aan voldaan kan worden, kom je niet onder
nieuwkoop uit. Daar stellen we dan vanzelfsprekend wel de hoogste circulariteitseisen
aan.’ Leveranciers krijgen te maken met een
andere inrichting van hun werk. Niet lineair, maar
circulair. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich
mee, waar Van Vastenhoven zeker begrip voor
heeft. ‘Het vergt absoluut wat van onze leveranciers. Denk aan een systeemverandering, wat
ertoe kan leiden dat een bedrijf nieuwe investeringen moet doen. Maar we hanteren wel een
gouden regel: een refurbished kantoormeubel
mag nooit meer kosten dan nieuw meubilair. In
de praktijk zien we dat dit ook goed haalbaar is
voor de leveranciers.’

‘Leveranciers krijgen
te maken met een
andere inrichting van
hun werk. Niet lineair, maar
circulair. Dit brengt nieuwe
uitdagingen met
zich mee.’

Van ladenblok naar locker

Wat er over tien jaar bereikt moet zijn, is niet
exact vastgelegd. Uitgangspunt is wel dat
aankoop van nieuwe kantoorinrichting dan
nog maar sporadisch nodig is en het gebruik
van primaire (eindige) grondstoffen richting
de 0% gaat. ‘Kantoren zijn dynamisch’, stelt
Van Weerdhuizen. ‘Het worden steeds meer
plekken om bijeen te komen: iets wat door
corona alleen nog maar versterkt wordt. De
vaste bureauplekken worden steeds meer

vervangen door flexplekken. Daardoor verandert
de inrichting en moet je inventief blijven om
de circulariteit te waarborgen. We hebben
nu bijvoorbeeld een leverancier die van de
overbodig geworden ladenblokken lockers kan
maken. Dat is geweldig.’
‘Het is een prachtige uitdaging om samen
te werken met een opdrachtgever die een
voortrekkersrol vervult en een hoog ambitieniveau heeft’

Schaalgrootte

Door deze grote aanbestedingen heeft de
rijksoverheid de markt flink in beweging gezet.
Dat merkt ook Rick Veenendaal, manager
circulaire economie bij Gispen. ‘In 2017 zijn
twee raamovereenkomsten aan ons gegund.
Met name door de schaalgrootte heeft dat bij
Gispen zeker voor een verschuiving gezorgd.
Omdat nu een flink groter deel van onze omzet
circulair is, kost het me geen enkele moeite
meer om medewerkers hierin mee te krijgen.’
Frans Schelen, sales manager bij Ahrend en
uitvoerder van de raamovereenkomst met de
Belastingdienst, vult aan: ‘Het is belangrijk
om bij het begin van het contract samen de
standaarden af te spreken van waaruit je gaat
werken. Voor ons is het een prachtige uitdaging
om samen te werken met een opdrachtgever
die een voortrekkersrol vervult en een hoog
ambitieniveau heeft.’

Steeds bijleren

De raamovereenkomsten gingen in 2017 en
2018 van start. De ervaringen die de afgelopen
drie jaar zijn opgedaan, worden weer meegenomen in nieuwe aanbestedingen. Van Weerdhuizen: ‘Tijdens het traject leer je steeds bij. Je
ontdekt wat goed werkt en wat minder. Waar
bijvoorbeeld in de contracten uit 2017 leveranciers verantwoordelijk waren voor alle verschillende producten binnen de kantoorinrichting,
hebben we nu in een nieuwe aanbesteding
sterker naar specialisten gezocht. Zoals een
stoelenfabrikant die zijn markt tot in de vezels
kent en perfect weet wat de mogelijkheden
zijn voor het verbeteren van hergebruik en het
verlengen van de levensduur van die specifieke
producten.’
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CIRCULAIR

Geen schoolmeester

Tamara van Vastenhoven, categoriemanager
Werkplekomgeving Rijkswaterstaat

Rick Veenendaal, manager circulaire economie
GispenFrans Schelen, sales manager Ahrend

Binnen de circulaire contracten is het cruciaal
om de voortgang te kunnen monitoren. Daarvoor zijn onder andere KPI’s (kritische prestatie
indicatoren) afgesproken. Van Weerdhuizen:
‘Dat doen we deels samen met de leveranciers.
Elk kwartaal maken zij een rapportage en gaan
we met ze om de tafel om te bespreken hoe
het loopt.’ Van Vastenhoven legt uit: ‘Kunnen
sturen op duurzame resultaten is in dit stadium
nog niet zaligmakend. Maar we gaan wel steeds
meer die kant op, de leveranciers zijn daar
steeds beter toe in staat.’ Schelen vult aan: ‘De
KPI’s zijn geen statisch gegeven. In feite stel je
elk kwartaal je doelstellingen bij. Soms omhoog
omdat het kan, en soms moet je even pas op
de plaats maken.’ Bloemendaal geeft aan dat
Rijkswaterstaat zich hierin niet als een schoolmeester opstelt. ‘Wij nemen op onze beurt hun
rol eveneens onder de loep. En zo komen we
samen verder.’ Veenendaal: ‘Een belangrijke
aanpassing is bijvoorbeeld dat de rijksoverheid
heeft losgelaten dat we alleen kantoormeubilair
van de rijksoverheid hergebruiken. We mogen
het nu ook ergens anders vandaan halen.’

‘Een belangrijke stap
is de ontwikkeling
van een nieuwe
NEN-norm,
ofwel de circulaire
richtlijn NPR 8313’

Monitoringstool

Voorlopig is het ingewikkeld om erachter te
komen hoe goed de Categorie, de rijksorganisaties en de leveranciers bezig zijn. Een flinke
stap in de goede richting is de monitoringstool
die NIBE en CE Delft voor Rijkswaterstaat
hebben ontwikkeld. De door de leveranciers
aangeleverde cijfers gaan jaarlijks in de tool,
waarna er, voor de zes belangrijkste productgroepen binnen de kantoorinrichting, gegevens
uitrollen over onder andere de mate van circu-

Dit artikel verscheen eerder in het
magazine van Rijkswaterstaat
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lariteit en de vermindering van de CO2-uitstoot.
Zo bestaat een nieuw ingekocht meubelstuk
voor 50% uit recycled en/of hernieuwbaar
materiaal en zorgt de inzet van een refurbished
bureau of stoel voor 90% minder CO2-uitstoot.
Iedereen toont zich tevreden over de tool.
‘Dat leveranciers graag willen meedenken, geeft
aan dat zij het belang van deze groeiende markt
voluit erkennen’

NEN-norm

Een andere belangrijke stap is de ontwikkeling
van een nieuwe NEN-norm, ofwel de circulaire richtlijn NPR 8313. Hiervoor is een groep
samengesteld bestaande uit opdrachtgevers,
leveranciers en kennisinstituten. Ahrend, Gispen
en NowyStyl zijn allen in deze groep vertegenwoordigd, die tweewekelijks bij elkaar komt.
Van Vastenhoven: ‘Dat leveranciers graag
willen meedenken, geeft aan dat zij het belang
van deze groeiende markt voluit erkennen.’
De NEN-normering beoogt drie dingen. Als
eerste een vaststelling van alle definities rondom
circulaire kantoorinrichting, zodat iedereen
– opdrachtgevers én leveranciers – het over
hetzelfde heeft. Vervolgens staat het ontwikkelen van een circulaire ontwerpstrategie op de
rol. Wat verstaan we onder demontabel? Hoe
sluiten we het gebruik van toxische stoffen uit?
Het laatste onderdeel is het ontwikkelen van
een methodiek om de mate van verminderde
CO2-uitstoot en circulariteit te meten.

Tevredenheid over de voortgang

Van Vastenhoven is tevreden over de voortgang
van de circulaire contracten. ‘Doordat wij
grote aanbestedingen hebben, kunnen wij de
markt echt meenemen in de ontwikkeling naar
een circulaire economie. De grootte van de
contracten is tegelijkertijd niet zaligmakend.’
Er zullen zeker opdrachtgevers zijn die eerst
voorzichtig met een teen de temperatuur van
het water willen verkennen. ‘Wat iedereen
het beste past. Het belangrijkste is: begin er
gewoon aan. Het is de toekomst en het is goed
voor onze wereld.’

ADVERTORIAL

UV-C DESINFECTIEPAAL
VIBA_EX® VOOR EEN SCHONE,
GEZONDE WERKOMGEVING
Meer dan ooit staan nu voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid en
gezondheid van mensen in de schijnwerpers. Ook na COVID-19 blijft
het essentieel om zoveel mogelijk andere virussen en bacteriën buiten
te houden. De toepassing van de bewezen desinfectietechnologie van
UV-C kan daaraan bijdragen. Bar Instruments is hierop ingesprongen
met de introductie van de UV-C desinfectielamp/paal VIBA_EX, die zorgt
voor een schone, gezonde werk- en kantooromgeving.
UV-C wordt al jaren gebruikt om drinkwater,
afvalwater, lucht, farmaceutische producten en
oppervlakken te desinfecteren. Onderzoek heeft
aangetoond dat UV-C-licht kiemdodende eigenschappen heeft waarmee het DNA of RNA van
bacteriën, virussen, schimmels en schimmelsporen afgebroken wordt. Hierdoor worden zij
onschadelijk gemaakt. UV-C-licht is dan ook een
doeltreffende manier om lucht, oppervlakken en
voorwerpen te desinfecteren.

Desinfecterende luchtreiniger

Vooral in gesloten en slecht geventileerde
ruimtes zijn de besmettingsrisico’s groter, omdat
aerosolen met het virus blijven rondzweven.
De VIBA_EX®, die door Bar Instruments in
Nederland op de markt is gebracht, kan dat
risico praktisch elimineren. De VIBA_EX® onderscheidt zich als een professionele en bewezen
desinfecterende luchtreiniger, die bijdraagt aan
een schone, gezonde omgeving. De krachtige
UV-C lamp inactiveert of doodt 99,9% van alle
ziektekiemen in de lucht, zoals minuscule virusdruppeltjes (aerosolen), bacteriën en schimmels.
De VIBA_EX® garandeert de gezondheid in

gesloten of slecht ventilerende ruimtes waar veel
mensen samenkomen, zoals in kantoorruimtes,
wachtkamers en restaurants.
De lucht wordt aangezogen door het apparaat,
waarna deze in spiraalvorm langs de ingebouwde UV-C lamp stroomt. De lamp doodt alle
micro-organismen. Dit hele proces duurt slechts
zo’n 20 seconden, waar een minimum van 4
seconden nodig is om effectief te zijn. Zodat niet
alleen bacteriën en virussen worden verwijderd,
maar óók schimmelsporen die allergische reacties kunnen veroorzaken.

Veel toepassingen

De toepassingsmogelijkheden en de potentie
van VIBA_EX® zijn enorm. De UV-C desinfectiemethode is zoals gezegd wetenschappelijk
erkend. Het apparaat is vrij van chemicaliën en
ozon en onschadelijk voor mensen en (huis)
dieren. Direct contact met UV-straling wordt
voorkomen. De VIBA_EX® kent extreem lage
verbruikskosten en is onderhoudsvrij. De
UV-lamp is duurzaam met maximaal 10.000
lichturen en kan eenvoudig en goedkoop
worden vervangen. Ruimtes tot 100 vierkante

meter worden moeiteloos meerdere keren per
dag gereinigd en het apparaat is geschikt voor
continu gebruik.
De VIBA_EX® is klein qua formaat, maar groot
in design en effectiviteit. Er is geen montage
vereist, want deze mobiele, vrijstaande blikvanger is eenvoudig op de gewenste werk- en
vergaderplek te plaatsen. De speciale behuizing
beschermt de mensen én (huis)dieren tegen
ontsnappend UV-licht.
Bar Instruments richt zich met de state-of-theart desinfectielamp onder meer op de kantooromgeving, waar miljoenen mensen werkzaam
zijn. De werkgever dient hiervoor een veilige en
gezonde werkomgeving te faciliteren, zodat de
medewerker met een goed gevoel naar kantoor
gaat. De VIBA_EX® is hiervoor een ideale, effectieve en betaalbare oplossing.

Bar Instruments uit Varsseveld levert oplossingen en kwaliteitsproducten voor het
meten en regelen van productie processen voor diverse branches. Het betreft
procesinstrumentatie voor uiteenlopende
bedrijven, zoals overheid, semioverheid,
installateurs en industrie.
Bar Instruments is distributeur voor
VIBA_EX®, geleverd door het Duitse
GIMAT GmbH, in Nederland
www.barinstruments.nl
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SPOT ON

Fellowes biedt veilige werkplek met AeraMax Pro
Uit nieuw onafhankelijk onderzoek blijkt dat de
AeraMax Pro luchtreinigers van Fellowes binnen
een uur na activatie 99,99 procent van de
aerosolen van een surrogaat coronavirus uit de
lucht weten te verwijderen. Gezondheidsraden
en wetenschappers wereldwijd raden al maanden
luchtreinigers met een TRUE HEPA filtratiesysteem
aan om ons binnen gebouwen tegen het coronavirus te beschermen.
Het coronavirus 229E is gebruikt als surrogaat
voor het coronavirus bij het onderzoek in het
lab van Shanghai WEIPU Chemical Technology
Service Company. Van dit virus werd 99,99
procent van de aerosolen binnen een uur uit de

lucht verwijderd. Het is in het
huidige klimaat nog niet mogelijk
of ethisch verantwoord om
Sars-CoV-2 te aerosoliseren
voor tests in de lucht. Ook is uit
onderzoek in Dublin gebleken
dat de Fellowes AeraMax Pro
luchtreinigers 99,9 procent van
aerosolen van het H1N1 virus
binnen 35 minuten uit een ruimte
kan filteren.

MAUL introduceert lijn Kapstokken en Garderoberekken
MAUL komt dit voorjaar met een nieuw assortiment kapstokken en garderoberekken, wat
direct bij de start een 12-tal modellen omvat. De
modellen zijn ontwikkeld vanuit eigen ontwerp
en ook weer in eigen productie, in verschillende
uitvoeringen geschikt voor commerciële, zakelijke
en of particuliere toepassing. De gevarieerde
kapstokken beschikken over slimme functies
en praktische features, zoals draaibare kronen,
parapluhouders, zware betonen voeten, vele
jashaken en extra haken met afgeronde en stevig
vastgeschroefde knoppen. Ook de garderoberekken, in breedte van 50 tot 156 cm, zijn zeer

stabiel en doordacht, bijvoorbeeld na montage
zijn ze zeer vast gemonteerd en staan ze zeer
stabiel, beschikken over dubbele, vergrendelbare
zwenkwielen of een hoedenplank en schoenenrek.
Zowel de dealer als de gebruiker zal direct ervaren
wat kwaliteit in detail onderscheidt in de markt ten
aanzien van stabiliteit, robuustheid en presentatie.
Om het assortiment af te ronden biedt MAUL ook
passende kledinghangers in metaal, acryl of hout.
Het assortiment biedt ook diverse magnetische
jashaken, van 5 tot 15 kg., als oplossing voor de
klant.

Legamaster breidt schermenportfolio verder uit
Legamaster introduceert met de Supreme en
Discover twee nieuwe interactieve productlijnen
waarmee je vergaderruimten en klaslokalen
optimaal kunt uitrusten om digitaal samenwerken te faciliteren. De Supreme biedt volgens
Legamaster de beste interactieve ervaring in zijn
klasse, ontworpen om teamleden optimaal met
elkaar te verbinden, ongeacht hun locatie. oor de
direct toegankelijke softkeys, die altijd zichtbaar
blijven aan de rand van het scherm en de
USB-poort aan de voorzijde maken de Supreme
intuïtief en het navigeren eenvoudig. Supreme
is geen 'no O.S.' platform, maar is bewust
eenvoudig gehouden. Dit betekent dat er geen
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apps geprogrammeerd zijn en geen ingebouwde
WIFI mogelijkheden. Dit geeft je de mogelijkheid
om het scherm aan te passen aan je eigen
werkvoorkeuren. Het home screen kan tijdens de
installatie worden gepersonaliseerd of achteraf
worden gewijzigd. En er zijn volop add-ons
verkrijgbaar, zoals een camera en geluidsbar of de
Airserver van Legamaster om bestanden te delen.

SPOT ON

Junea brengt slimme automaten met verse
producten voor kantoor
Junea Nederland, kondigt twee nieuwe Junea
modellen aan: de Junea Drinks en de Junea
Fridge. De selfservice automaten zijn een
aanvulling op de bestaande Junea Snacks en
moeten Nederlandse bedrijven van gekoeld
drinken en vers eten gaan voorzien. In februari
2021 maakte Nederland al kennis met de
Junea Snacks: de eerste slimme en compacte
selfservice automaat ter wereld, gevuld met
lekkere en gezondere tussendoortjes. Naast
snacks gaat Junea Nederland nu ook verse
maaltijden en gekoelde drankjes aanbieden via
hetzelfde selfservice concept. Dat doet het bedrijf
met twee nieuwe modellen: de Junea Drinks en

de Junea Fridge. MKB-propositie
Met de nieuwe modellen wil Junea, het bedrijf
van onder meer Bas Smit en Patrick Stooker,
een totaalaanbod van eten en drinken realiseren
op locaties waar op dit moment geen passende
cateringoplossing is, maar waar wel behoefte aan
is. Het gaat om organisaties van tussen de 5 tot
150 medewerkers, MKB bedrijven waarvan de
medewerkers op dit moment elke dag naar de
supermarkt moeten lopen of met de auto naar
het tankstation rijden voor hun favoriete drankje
of hapje.

Lexmark biedt platform voor ondersteuning op afstand
Lexmark is gestart met de uitrol van Lexmark Cloud
Bridge, een connectiviteitspakket dat de flexibiliteit op
de werkplek vergroot. Lexmark Cloud Bridge breidt
de toegang tot geavanceerde Managed Print Services
(MPS)-functies uit voor enterprise-klanten in complexe
netwerkomgevingen. Daarnaast brengt het pakket
krachtige remote fleet management-mogelijkheden via
Cloud Services naar meer partners en apparaten.

Ergotron biedt nieuwe HX bureaumonitorarm
met HD Pivot
Ergotron heeft zijn HX Desk Monitor Arm met HD
Pivot, een monitorarm die speciaal ontworpen
is voor diepe, ultrabrede gebogen monitoren, in
de EMEA-regio geïntroduceerd. Interessant voor
gamers en voor kantoorwerkers. Nu meer mensen
dan ooit thuis werken en gamen, is de vraag naar
monitorarmen exponentieel toegenomen. Op
basis van feedback van gebruikers combineerde
Ergotron zijn populaire HX bureaumonitorarm met
zijn HX Heavy-Duty Tilt Pivot accessoire tot één
product speciaal voor grote, gebogen monitoren.
Momenteel is dit een van de enige monitorarmen

die verkrijgbaar zijn voor de hoogwaardige
Samsung Odyssey G9 monitor - een 49"" breed,
12"" diep gebogen scherm dat populair is in de
gamingwereld.
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BRING YOUR BEST!
Wie gaan dit jaar naar huis met een (of meerdere) van de prestigieuze
Benelux Office Products Awards?
De genomineerden zijn inmiddels bekend. Nu is het aftellen tot de bekendmaking
tijdens de feestelijke Benelux Office Night op donderdag 7 oktober.
Wilt u daarbij zijn? Aanmelden kan via www.bopawards.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE
Uitreiking
De uitreiking vindt plaats op donderdag 7 oktober
tijdens de speciale Benelux Office Night.

Voor wie
De Benelux Office Products Awards zijn bestemd
voor fabrikanten, leveranciers en distributeurs in het
office-kanaal.

Waar
Voor de feestelijke avond hebben we een
bijzondere locatie; Residence Rhenen in Elst.

De Benelux Office Night is open voor iedereen
die betrokken is bij de kantoorbranche.

powered by:

www.bopawards.nl
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TELECOMMAGAZINE
onafhankelijk vakblad over telecommunicatie en netwerken

MWC21: cloud slaat de klok
Interne informatievoorziening via
Sharepoint & Yammer
Open RAN – straks alles open?

www.telecommagazine.nl

NIEUWS

Geen boete VoIPGRID,
wél data delen
niet delen van klantgegevens met de Centraal
Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie
(CIOT)-database niet te betalen. De overheid
verplicht telecomproviders om klantgegevens
aan de CIOT-database aan te leveren. Het gaat
dan om informatie zoals ip-adres en telefoonnummer. De uitspraak kan grote gevolgen
hebben voor deze verplichting.
Omdat VoIPGRID weigerde de klantgegevens
te delen, kreeg het een boete van 5.000 euro
opgelegd, met daarnaast een dwangsom van
maximaal 100.000 euro.
Groningse telecomprovider VoIPGRID hoeft van
de rechter de eerder opgelegde boete die het
Agentschap Telecom oplegde wegens het

De boete is dan wel van tafel, de rechter vond
het wel nodig dat VoIPGrid de klantgegevens
blijft aanleveren.

Wil T-Mobile van Nederlandse
tak af?

Naast de verkoop van T-Mobile bekijkt het
Duitse bedrijf ook opties voor de afsplitsing van
zijn zendmasten. Voor beide onderdelen is er
geen haast met een eventuele verkoop en is er
nog geen definitief besluit genomen of die ook
echt doorgaat, benadrukt het bedrijf.
Geruchten

Deutsche Telekom overweegt de verkoop van
T-Mobile Nederland. Zo blijkt uit een briefing
aan beleggers. Hierin meldt het bedrijf te
onderzoeken of het onderdeel meer waard zou
kunnen zijn onder een nieuwe eigenaar.Volgens
Bloomberg hangt er een prijskaartje aan van 4,5
miljard euro.

Er gaan al langer geruchten dat T-Mobile in
de etalage staat. Zo meldde Het Financieele
Dagblad in januari nog dat de Nederlandse
operator te koop zou staan voor 4 tot 5 miljard
euro. Deutsche Telekom deed vijf jaar geleden al
eens een poging om zijn Nederlandse dochter
van de hand te doen.

Zoom met eigen events-platform
Zoom lanceert deze zomer Zoom Events, een
alles-in-één-platform voor virtuele evenementen
en conferenties. Met dit nieuwe platform kunnen
organisatoren van evenementen besloten of
openbare live-events organiseren, ongeacht het
aantal bezoekers en inclusief de mogelijkheid
voor kaartverkoop. Zoom Events combineert
hierin haar diensten Zoom Meetings, Chat en
Video Webinars.
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Grote organisaties kunnen met het nieuwe
platform bedrijfsbijeenkomsten organiseren,
of juist mensen van buitenaf uitnodigen voor
conferenties. Kleinere organisaties en ondernemers, die nu al gebruik maken van OnZoom
om virtuele bijeenkomsten zoals fitnesslessen
of kookworkshops te organiseren, kunnen dit
straks doen op Zoom Events.

Bij Hard Rock
Hotel Amsterdam
heb je Wi-Fi 6

Extreme Networks heeft in samenwerking met
DWE ICT een volledig in de cloud beheerd Wi-Fi
6-netwerk geïmplementeerd voor Hard Rock
Hotel Amsterdam American, onderdeel van de
internationale hotelketen. Het nieuwe netwerk
voorziet het hotel van snellere connectiviteit
en veilige, betrouwbare Wi-Fi voor gasten en
medewerkers. Het IT-team van het hotel profiteert bovendien van vereenvoudigd netwerkbeheer.
Met ExtremeCloud IQ heeft het IT-team van
het hotel nu de beschikking over een gecentraliseerde oplossing voor cloudnetwerkmanagement. Hierdoor is het proces van het
implementeren, schalen en onderhouden van
apparaten op het netwerk eenvoudiger.

Europese
aanbesteding
mobiele hardware UWV naar
Centralpoint
UWV heeft de Europese aanbesteding met
betrekking tot mobiele hardware gegund aan
Centralpoint. UWV wordt een nieuwe klant voor
Centralpoint. Het contract wordt aangegaan
voor een periode van tweeënhalf jaar met een
mogelijke verlenging van een keer één jaar.
Centralpoint is hierdoor als enige leverancier
verantwoordelijk voor de levering van mobiele
hardware, bestaande uit mobiele toestellen
en bijbehorende accessoires zoals opladers,
oortjes, screenprotectors en telefoonhoesjes.
Het gaat om de levering voor circa 18.000
medewerkers.

NIEUWS

Vodafone UK ontsluit 5G mogelijkheden voor Open RAN
Dell Technologies, NEC, Samsung, Wind River,
Capgemini Engineering en Keysight Technologies zijn door Vodafone UK geselecteerd
als strategische leveranciers om een van de
grootste Open RAN-netwerken ter wereld te
bouwen. Vanaf najaar in 2021 zullen de belangrijkste partners samenwerken met Vodafone
om de 4G- en 5G-dekking uit te breiden naar
meer landelijke plaatsen in het zuidwesten van
Engeland en het grootste deel van Wales, en

in een latere fase naar stedelijke gebieden te
verhuizen.

Google Cloud
Stapt vol in 5G
met partnership
Ericsson

RDW kiest Frontline Solutions voor
klantcontact oplossing

Google Cloud en Ericsson gaan een partnerschap aan om gezamenlijk zowel 5G- en
edge cloud-oplossingen te ontwikkelen, zodat
leveranciers van communicatiediensten (CSP’s)
digitaal kunnen transformeren en toegang
hebben tot nieuwe use cases van consumenten
en bedrijven.
Wereldwijd ervaart de edge computing-industrie, waaronder CSP’s, detailhandelaren,
fabrikanten, transportbedrijven, gezondheidszorg en media- en entertainmentaanbieders, meer druk om gedigitaliseerde
organisaties en nieuwe digitale ervaringen
te creëren voor de klant. Om bedrijven aan
deze vraag te voldoen, werken Google Cloud
en Ericsson samen aan de ontwikkeling van
nieuwe oplossingen in Ericsson’s Silicon Valley
D-15 Labs. In dit ultramoderne innovatiecentrum worden geavanceerde oplossingen en
technologieën ontwikkeld en getest op een live
5G-platform. Ericsson en Google Cloud hebben
de functionele onboarding van Ericsson 5G op
Anthos al voltooid om telco edge en on-premise
use cases voor CSP’s en ondernemingen
mogelijk te maken.

Vodafone richt zich in eerste instantie op de
2500 locaties in het VK die het in oktober 2020
voor OpenRAN heeft aangewezen. Het is een
van de grootste implementaties ter wereld.

Automotive-organisatie RDW gaat haar Klant
Contact Centrum naar de cloud migreren.
Frontline Solutions is gekozen om de volledige
Contact Center as a service (CCaas-) oplossing
van Genesys Cloud met de RDW implementeren.
Omdat de contracten voor onder andere het

telefonieplatform en e-mailmanagement afliepen,
is de RDW in 2020 een aanbesteding begonnen
voor een nieuw telefonieplatform voor het Klant
Contact Center. De RDW wilde graag ook het
e-mail-management en workforce-management
aan het telefonieplatform koppelen.
Via een aanbestedingsprocedure op basis van
Best Value Procurement (BVP) heeft de RDW
de vraag in de markt gezetSjoerd Bangma,
unitmanager iDee bij RDW: “Wij zochten een
partner die niet alleen kon aantonen een expert
te zijn bij het realiseren van Contact Center as
a Service, maar ook het beheer, het onderhoud
en de doorontwikkeling konden doen. Frontline
Solutions bood de klantcontact-oplossing van
Genesys Cloud aan en toonde aan deze expert
te zijn voor de gevraagde realisatie.”

Orange Business Services verbindt
slimme koffiemachines De Jong DUKE
De Jong DUKE heeft Orange Business Services
gekozen om wereldwijde IoT-connectiviteit te
leveren voor de koppeling van zijn innovatieve
ConnectMe-platform voor aangesloten koffiemachines. Het familiebedrijf, met hoofdkantoor in
Nederland, is wereldwijd actief. De ConnectMe
IoT-oplossing stelt klanten in staat om koffiemachines in kantooromgevingen en horecazaken
op afstand te beheren en te monitoren.
ConnectMe biedt gedetailleerde real-time
informatie over koffiemachines, inclusief koffieverbruik, reinigingscycli en proactieve onderhoudsvereisten. Het maakt ook volledige

tweewegcommunicatie mogelijk. Dit maakt
het mogelijk om op afstand software-updates
te pushen en/of recepten op de machine te
wijzigen, maar ook om de machine te gebruiken
als communicatiemiddel om een mededeling te
plaatsen via het videoscherm op de machine.
De Jong DUKE zocht naar één provider in
Europa en Noord-Amerika om betrouwbare
IoT cellulaire connectiviteit te leveren voor zijn
ConnectMe-machines. Daarnaast wilde het
bedrijf graag het algemene beheer vereenvoudigen door hun IoT simkaarten via één enkel
platform centraal te beheren.
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Omzet Logitech stijgt dankzij
thuiswerken met 76 procent
Logitech boekte in het afgelopen fiscaal jaar
dat eind maart sloot een omzetstijging van
maar liefst 76 procent ten opzichte van het jaar
daarvoor. Hiermee passeerde de Zwitserse
fabrikant van computeraccessoires en
producten voor videoconferencing de omzetgrens van 5 miljard dollar. De winst verdubbelde
in het beste jaar ooit naar 947 miljoen dollar.
De cijfers geven Logitech een indrukwekkend
samengesteld jaarlijks groeipercentage

van 21,05% in de periode van vijf jaar van
2016-2021.
Logitech’s meest lucratieve bron van inkomsten
komt uit de Amerikaanse regio, die goed was
voor naar schatting $ 2,2 miljard in 2021. De
inkomsten uit de regio Europa, het MiddenOosten en Afrika (EMEA) van Logitech kende de
hoogste groei na een geschatte omzetgroei van
84% tot een geschatte $ 1,7 miljard.

IT-dienstverleners
starten 2021 met
4,6 procent groei
in Q1
IT-dienstverleners kenden een goede start in
2021 met een omzetgroei van 4,6 procent ten
opzichte van vorig jaar. De telecomsector steeg
in Q1 licht met 0,6 procent. Dit meldt het CBS
op basis van nieuwe kwartaalcijfers.
Over geheel 2020 zagen de IT-dienstverleners
een groei van 1,1 procent van de omzet.
Telecom-aanbieders zagen een daling van 0,9
procent over 2020.
De IT-dienstverleners profiteerden van een
aantrekkende vraag en zetten in het eerste
kwartaal met 4,6 procent meer om dan een jaar
eerder.

Openblijven Burum streep door
rekening snel 5G
Satellietbedrijf Inmarsat hoeft zijn ontvangstschotels in de Friese plaats Burum voorlopig
niet te verhuizen, zo heeft de voorzieningenrechter in Rotterdam bepaald. Internationale
afspraken over het grondstation in Friesland
wegen volgens de rechter zwaarder dan de
wens van het kabinet om de door Inmarsat
gebruikte 3,5GHz-frequentieband vrij te maken
voor sneller 5G, zo meldt Nu.nl.
Inmarsat verzorgt met zijn grondstation in
Burum voor een groot deel van de wereld de
nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie op
zee en in de lucht. De schotels daar maken
voor de noodsignalen al ruim dertig jaar gebruik
van de 3,5GHz-frequentieband. Die band is
door de overheid ook toegewezen voor 5G, om
snellere internetverbindingen mogelijk te maken.
Verplaatsing van het station naar het buitenland
zou noodzakelijk zijn, omdat het park het
telecommunicatienetwerk in de weg kan staan.
Eerder was daar ook al overeenstemming over,
zo leek het.
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Cisco samen met overheid in trainingsprogramma IT-skills
Cisco Nederland en Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid starten een
samenwerking om werknemers en werkzoekenden IT-Skills bij te brengen. Hiertoe worden
een aantal cursussen van Cisco’s Networking
Academy gratis beschikbaar gesteld via de
website van HoeWerktNederland.
Cisco Nederland en demisionair minister
Koolmees kwamen half juni bijeen om de
Networking Academy, een initiatief van Cisco,
te bespreken. Met de Networking Academy
(NetAcad) stimuleert Cisco scholing richting
de IT-sector en bredere digitale geletterdheid.
NetAcad is onderdeel van het Digitale
Versnelling Nederland (DVN) programma van
Cisco en is ontwikkeld om studenten, werkzoekenden en werkenden te voorzien van de juiste
digitale vaardigheden.

Huawei verliezer
in snelgroeiende
telecommarkt
Ericsson en Nokia slagen er steeds beter in de
kloof met Huawei te dichten waar het gaat om
de wereldwijde verkoop van apparatuur voor
telecomnetwerken. Dit blijkt uit recente cijfers
van analysebureau Dell’Oro
De reikwijdte van de gegevens omvat breedbandtoegang, microgolf- en optisch transport,
mobiel core- en radiotoegangsnetwerk,
SP-router en sSwitchsets. Dell’Oro schat dat de
inkomsten voor de sector in het kwartaal
double digit met 15% op jaarbasis zijn gestegen
Zoals je in de onderstaande grafiek kunt
zien, piekte het wereldwijde marktaandeel
van Huawei begin 2020 en is het sindsdien
aanzienlijk gedaald. Vrijwel alle andere grote
leveranciers, met uitzondering van ZTE en
Ciena, lijken te hebben geprofiteerd van de
daling van Huawei en de tekenen zijn dat het
niet-Chinese aandeel van Huawei verder blijft
dalen

NIEUWS

Cellnex en Deutsche Telekom ronden deal
integratie sites af
Cellnex en Deutsche Telekom hebben een
overeenkomst gesloten waarbij Cellnex Netherlands de 3.150 telecommunicatietorens en
-sites van T-Mobile Infra BV in Nederland zal
integreren. Beide bedrijven hebben gelijktijdig
een langetermijn-leveringscontract van 15 jaar
ondertekend, dat automatisch kan worden
verlengd voor periodes van 10 jaar. De overeenkomst omvat ook de uitrol van 180 nieuwe sites.
Na groen licht van de Nederlandse mededingingsautoriteit zal Cellnex nu in totaal 4.314
sites in
Nederland exploiteren, waardoor het een
belangrijke onafhankelijke telecominfrastructuurexploitant in Nederland wordt.

BroadForward wint GSMA Award
voor beste doorbraak in mobiele en
netwerksoftware

De BroadForward-oplossing voor het mogelijk
maken van 4G-5G Hybrid Core’ is door de
GSMA uitgeroepen tot Best Mobile & Network
Software Breakthrough-product tijdens het
Mobile World Congress in Barcelona.

De GSMA heeft de BroadForward-softwareoplossing bekroond voor zijn baanbrekende
innovatie waarmee operators een 4G-5G Hybrid
Core kunnen inzetten. De intelligente softwareoplossing zorgt ervoor dat operators geen aparte
silo’s voor 4G en 5G hoeven te bouwen en
onderhouden, en niet van de ene op de andere
dag hoeven over te schakelen van 4G naar
5G Core. Zonder een Hybrid Core moeten
operators een volledige set nieuwe 5G-netwerkfuncties aanschaffen voor een volledig
gevirtualiseerde servicegebaseerde Core-netwerkarchitectuur.

KPN bouwt met Port of Moerdijk
aan innovatieve haven
Port of Moerdijk en KPN gaan bouwen aan een
zakelijk glasvezel- en 5G netwerk. Binnen nu en
een aantal jaren is het haven- en industrieterrein
Moerdijk, inclusief het aan te leggen Logistiek
Park voorzien van de beste mobiele- en glasvezelinfrastructuur. Beide partijen maken bekend
een unieke overeenkomst te hebben getekend.
Niet eerder werd voor een heel gebied zowel
glasvezel als 5G aangelegd. Een samenwerking
waarmee ze de komende 20 jaar voortbouwen
aan een sterke digitale haven.

De nieuwe samenwerking tussen het havenbedrijf en KPN omvat het uitbreiden van een Fiber
to the Office glasvezelnetwerk in het bestaande
gebied en het aanleggen in het te ontwikkelen
Logistiek- en Industrial Park. Daarnaast gaat
het om het uitbreiden en plaatsen van mobiele
masten ten behoeve van een sterk 5G-netwerk.
Hierdoor ontstaan er legio mogelijkheden in
de haven, waardoor het havenbedrijf en de
bedrijven in het gebied voorop kunnen lopen in
de digitale transformatie.
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De Kindertelefoon stroomlijnt interne
informatievoorziening via Sharepoint & Yammer

“Vrijwilligers
en medewerkers
zijn super blij
vanwege het
gebruiksgemak”
Kinderen die hun hart willen luchten, kunnen dit anoniem doen via De
Kindertelefoon. Nemen ze contact op, dan krijgen ze een luisterend
oor van een vrijwilliger. Om veilige communicatie mogelijk te maken
tussen de vrijwilligers en de organisatie, heeft De Kindertelefoon de
Hangout 2.0 in gebruik genomen. Dit is een communicatieplatform op
basis van Microsoft SharePoint.
De Kindertelefoon telt circa vijftig vaste
medewerkers. Zij ondersteunen de circa zevenhonderd vrijwilligers die vanuit zeven locaties in
Nederland kinderen en jongeren telefonisch of
via chat te woord staan. Kinderen en jongeren
kunnen met al hun vragen en problemen bij De
Kindertelefoon terecht. De slogan is niet voor
niets: met De Kindertelefoon kun je over ALLES
praten.
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Hangout

De organisatie vindt het belangrijk dat de informatievoorziening richting de vrijwilligers duidelijk,
veilig en gebruiksvriendelijk verloopt. Om dit te
faciliteren, is de Hangout bedacht. Daar vinden
vrijwilligers onder meer landelijk nieuws over de
organisatie, dienstinformatie dat voor hun werk
relevant is, HR informatie, ICT-handleidingen
en informatie over media-campagnes van en

over De Kindertelefoon. Ook kan er via diverse
Yammergroepen met elkaar gecommuniceerd
worden.

Makkelijk en veilig communiceren

In een eerdere versie van de Hangout ontbraken
belangrijke functies zoals een archief en
een zoekfunctie. Ook was er geen interactie
mogelijk. “We vinden het belangrijk dat de
vrijwilligers makkelijk en veilig met ons kunnen
communiceren en eenduidige informatie
krijgen. Dat was een belangrijke reden om te
vernieuwen”, zegt Kirsten Schopman, Manager
Bereikbaarheid & Locaties bij De Kindertelefoon.
“We wilden een integrale cloudoplossing waar
iedereen bij kan en die bovendien voldoet aan
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reacties ontvangen”, vertelt Kirsten. “Vrijwilligers
en medewerkers vinden het erg gebruiksvriendelijk en zijn blij met de overzichtelijke
informatievoorziening. Bovendien is de opmaak
erg aansprekend en is iedereen blij met de
zoekfunctie. De mensen die informatie mogen
publiceren op de Hangout vinden het erg
gemakkelijk werken. ”

Over Adoptify

Adoptify is multiple Microsoft Gold
Partner en gespecialiseerd in het
implementeren en helpen adopteren
van op Microsoft 365, MS Teams en
MS Viva gestoelde werkplekken. In
Adoptify’s aanpak staan de digitale
vaardigheid van medewerker en
digitale fitheid van zijn team centraal.
Want alleen aanzetten van alle
beschikbare techniek is onvoldoende!
Het adopteren van nieuwe manieren
van werken en gebruiken van de
digitale mogelijkheden bepaalt het
succes van een organisatie. Zo
worden organisaties digitaal fitter
en wordt werk leuker, slimmer en
productiever.

de richtlijnen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).”

Bewezen technologie

Jouke Stroosnijder van Adoptify was betrokken
bij De Kindertelefoon als interim Delivery
Manager ICT en gevraagd om mee te denken
over dit vraagstuk. Hij heeft vanuit die rol
meerdere IT-projecten en innovatietrajecten
begeleid bij De Kindertelefoon. Jouke stelde een
portaal voor gebaseerd op Microsoft SharePoint
Online met Yammer als geïntegreerd communi
catiekanaal.
De Kindertelefoon heeft veel van de gebruikte
ICT-oplossingen op het Microsoft 365 en
Dynamics-platform draaien en de strategie

om zoveel mogelijk gebruik te maken van de
standaardfunctionaliteit en integraties die dit
platform biedt. Dit is bewezen technologie die
voldoet aan de AVG en eenvoudig is in gebruik.
Jouke: “Bovendien konden we alle wensen van
De Kindertelefoon op dit platform zo realiseren,
dat er geen tools van derde partijen nodig zijn.”
Kim Honkoop, Microsoft 365 Consultant bij
Adoptify en gespecialiseerd in SharePoint ging
hiermee aan de slag en ontdekte dat ze met
heel toegewijde mensen te maken had. “Al snel
kwam in de feedbacksessies met medewerkers
en vrijwilligers naar voren dat er veel behoefte
was aan contact met elkaar. Daar hebben we
toen veel zwaarder op ingezet, dan aanvankelijk
de bedoeling was.”, aldus Kim.

Veiligheid

Adoptify heeft op SharePoint een pagina
ingericht voor de landelijke organisatie. Iedereen
heeft zo dezelfde informatie tot zijn beschikking.
Daarnaast heeft elke locatie een eigen pagina
gekregen waarop lokale (dienst)informatie is te
communiceren. Deze informatie is toegankelijk
voor iedereen, passend bij de transparantie
die de organisatie voorstaat. Op de landelijke
pagina kan documentatie via tags gericht door
worden gezet naar de locaties voor wie het
relevant is. Op locatieniveau kunnen vrijwilligers
onderling interactie met elkaar hebben via
Yammer. Dit is wel beperkt tot de vrijwilligers
van de betreffende locatie. Dit is volgens Jouke
bewust zo gedaan vanwege de veiligheid.
Jouke: “De Hangout 2.0 hebben we dus zo
ingericht dat er interactie op locatieniveau en op
landelijk niveau mogelijk is.”

Interactie stimuleren

De interactie via de Hangout 2.0 moet nog op
gang komen, zo geeft Kirsten aan. Er zijn allerlei
kanalen in Yammer ingericht om het gebruik te
stimuleren. Zo is er het kanaal ‘Complimenten
en bedankjes’ waar waarderingen van kinderen
over vrijwilligers op worden gepubliceerd.
Op het kanaal ‘Inspiratie’ kunnen vrijwilligers
interessante documentatie delen en op het
kanaal ‘Koffieklets’ kan iedereen kwijt wat hij of
zij wil. En elke locatie heeft een eigen Yammerkanaal voor interactie tussen de vrijwilligers. “De
verschillende kanalen worden al actief gebruikt.
De mensen bij De Kindertelefoon zijn écht
geïnteresseerd in elkaar”, ziet Kim. “De afdeling
communicatie bedenkt nu een plan hoe interactie is te bevorderen via Yammer”, zegt Kirsten.

Goede samenwerking

“Het was een erg leuk project om te doen en
het slotstuk van de 2,5 jaar dat ik de ICT bij De
Kindertelefoon heb mogen begeleiden”, zegt
Jouke. Kim kijkt ook terug op een geslaagd
project: “De behoefte van de medewerkers en
vrijwilligers om hun ervaringen met elkaar te
delen is heel groot. Na de lockdown blijft dat
ook wel zo en het is fijn dat dit nu tussen de
locaties zo makkelijk is.”
“De samenwerking is met Adoptify is goed
bevallen”, zegt Kirsten. “Adoptify heeft in het
hele proces goed meegedacht en zich servicegericht en flexibel opgesteld. Het op eigen
initiatief bijwonen van een aantal interne sessies
heeft ertoe bijgedragen dat er goed is begrepen
wat er in de organisatie speelde en wat de
doelgroep nodig had.”

Superblij

De Hangout 2.0 is op 1 maart 2021 in gebruik
genomen. “We hebben alleen maar positieve
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MWC21: het is cloud
wat de klok slaat
MWC 2021. Voor het eerst sinds lange tijd mocht de internationale telecomcommunity weer op reis om zich in Barcelona te laven aan trends, ontwikkelingen en de
mogelijkheid tot live netwerken. De meesten volgende het hybride event afgelopen
maand van gepaste afstand online. Eildert van Dijken van Strict zet hier op een rij
wat hem opviel tijdens hét wereldevent voor telecom.

MWC in maart 2020 was zo’n beetje de eerste
telecombeurs die door Covid-19 niet door
kon gaan. Het organiserende GSMA heeft het
afgelopen jaar alles op alles gezet om in 2021
wel een hybride event te organiseren met een
live component. Dat is gelukt. Weliswaar met
naar schatting 20.000 bezoekers in plaats van
de meer dan 100.000 die we gewend zijn van
’s werelds grootste telecomevent. En met veel
grote namen die wegbleven, zoals Facebook,
Cisco, Google, Samsung, Qualcom, Sony, Nokia
en Ericsson. Wel van de partij, bedrijven als
Huawei, ZTE en Orange. Verder onder meer een
Nederlands paviljoen, En verder een interessante
line up aan sprekers, waaronder Elon Musk
(Tesla) en Eugene Kaspersky (Kaspersky).
Ontwikkelingen
Door de Covid crisis is voor heel mensen
hun werk online, via de cloud, doorgegaan.
Hoewel afgelopen jaar veel 5G netwerken zijn
gelanceerd, heeft dat gebruikers nog niet veel
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gebracht. Toch willen heel veel partijen heel
graag een plek veroveren op de 5G trein. De
MWC is traditioneel een beurs waar men aan
operators spullen probeert te verkopen. Dit jaar
lijkt de beurs te zijn overgenomen door cloud
providers. Hieronder een aantal interessante
ontwikkelingen.
Highlights
Het Mobile World Congres was dit jaar een
hybride evenement. In Barcelona was er eigenlijk
niet zo heel veel aanwezig, maar online gebeurde
er voldoende om het ook een interessant
evenement op afstand te maken. De beurs
wordt georganiseerd door de organisatie van alle
mobiele operators (de GSMA – de GSM Association) en is eigenlijk een show voor en door
operators. Iedereen die iets probeert te verkopen
aan mobiele operators, staat normaal op de
beurs. De stands van Huawei, Ericsson en Nokia
(in die volgorde) zijn normaal gigantisch, waarbij
ze vooral hun wereldwijde klanten ontmoeten

en de laatste ontwikkelingen willen laten zien.
Meestal gebeurt dat achter gesloten deuren, uit
angst dat de concurrentie meekijkt. De publieke
verhalen van Ericsson en Nokia waren dit jaar erg
beperkt, alleen Huawei en ZTE probeerden er in
keynote sessies nog wat van te maken.
Stilte voor de storm
De ontwikkelingen op 5G gebied waren dit jaar
heel beperkt, misschien wel een beetje stilte

Heel veel partijen
willen heel graag
een plek veroveren
op de 5G trein
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Mobiele operators moeten enorm investeren in hun netwerk,
terwijl allerlei Over The Top (OTT) dienstverleners daar de
vruchten van plukken

voor de storm. De uitrol van 5G gaat nu gestaag.
Volgens de GSMA waren er begin 2020 in totaal
50 5G netwerken gelanceerd wereldwijd, terwijl
er nu meer dan 165 netwerken wereldwijd operationeel zijn. In de
keynote van China Mobile werd 5G gebracht
als dé hoeksteen voor digitale transformatie.
Men ziet de markt verdeeld in consumenten,
huishoudens enerzijds en zakelijke klanten
anderzijds. Daarnaast richt men met 5G specifiek
op nieuwe markten zoals Fintech
en Next Generation Digital Content (zoals
3D en holografische beelden). 5G is de basis
van AaaS – Ability as a Service, waarmee
de maatschappij en het openbaar leven
dankzij 5G, AI en data services verder wordt
geholpen. Ik kreeg er iets teveel een `big brother’
gevoel bij.
Paradigma verandering
De keynote van Tim Höttges, CEO van Deutsche
Telekom (op afstand) was wel erg interessant. Hij

ziet dat mobiele operators een hele belangrijke
rol spelen in de enorme behoefte aan connectiviteit. Hij poneerde verschillende paradigma
veranderingen, waarbij de diensten van de
operator veranderen naar meer klantgericht,
als dirigent of arrangeur van connectiviteit
(‘orchestrator’) en volledig cloud gebaseerd. In
de aansluitende paneldiscussie haalde hij fel uit
naar Over The Top (OTT) partijen als Whatsapp
en Microsoft, die allerlei communicatie diensten
leveren maar geen cent betalen voor netwerk
gebruik en ook niet gereguleerd worden.
In zijn algemeenheid moeten mobiele operators
enorm investeren in hun netwerk, terwijl allerlei
Over The Top (OTT) dienstverleners zoals
Netflix, Instagram, Snapchat, Zoom en Teams
daar de vruchten van plukken. De rol van de
mobiele operators in onze samenleving is van
groot belang geworden: zonder een mobiele
dataverbinding weet de jeugd de weg niet meer
te vinden, gaat het werk niet meer door en wordt

er ook geen pakketje meer bezorgd. Toch is de
operator meestal alleen de bitpijp, alle toegevoegde waarde komt van OTT spelers.
5G Standaarden – R16, R17 en R18 en 6G
Echte grote stappen in de 5G standaard zijn niet
genomen. Het is nu wachten op beschikbaarheid
van toestellen en netwerken die voldoen aan
Release 16, waardoor uiteindelijk nieuwe
functies beschikbaar komen. Aan standaardisatie van Release 17 wordt nu hard gewerkt,
waarbij vooral gekeken wordt naar functies
voor private netwerken, zakelijke gebruikers en
verdere verbetering van 5G in zijn algemeen.
Over Release 18 is in de week van de beurs
afstemming geweest, waarbij vooral gekeken is
naar welke functionaliteiten in deze release moet
komen. Release 18 wordt ook al 5G Advanced
genoemd. De standaardisatie moet eind 2023
klaar zijn, vanaf 2025 wordt deze upgrade van
5G op de markt verwacht.
Er is ook al veel aandacht voor 6G, waarbij wordt
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voorspelt dat de smartphone gaat verdwijnen.
We gaan onze connectiviteit als bril, horloge of
armband mee nemen. De verwachting is zelfs
dat we rechtstreeks met ons brein gaan communiceren. Hierop moeten we nog wel zeker tot
2030 wachten.
5G Frequenties
Op de beurs werd door verschillende partijen
de nadruk gelegd op het feit dat in Europa nog
niet alle frequentiebanden overal beschikbaar

Productlanceringen
Smartphones en devices waren
nauwelijks vertegenwoordigd op de
beurs. De lancering van nieuwe mobiele
toestellen is traditioneel rondom de beurs
in februari / maart door Samsung. Ook
Sony, Huawei en veel andere fabrikanten
gebruikten MWC als lanceerplatform.
Dit jaar is dat duidelijk anders. Er is
eigenlijk geen nieuws te melden over
toestellen. Alleen Qualcomm lanceerde
hun Snapdragon 888+, een nieuwe
processor chip. Deze wordt toegepast in
130 toestelontwerpen die vanaf eind dit
jaar op de markt worden verwacht. Dit
staat los van de 5G Modem chip, de X65,
die in februari al is gelanceerd. Met de
X65 komt ook Release 16 functionaliteit
naar toestellen en 10 Gbit/s datasnelheid.
De opvolger van de iPhone 12 (de 12s ?)
heeft deze chip waarschijnlijk nog niet aan
boord, de Samsung S22 (?) in februari
2022 mogelijk wel.
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zijn. Nederland is daarbij een goed voorbeeld:
de huidige 5G snelheid is niet echt hoger dan
4G. De 3,5 GHz band is nog niet beschikbaar
en (volgens een uitspraak van de rechter in
de Inmarsat zaak tijdens de week van het
congres) zal de planning van september 2022 in
Nederland nog wel een uitdaging worden.
De 3,5 GHz band is wel noodzakelijk om echte
5G diensten te leveren in grotere gebieden.
Daarnaast is nog bijna nergens in Europa de
mmWave band (26 GHz) beschikbaar, waarmee
de belofte van 5G pas echt kan worden
waargemaakt. Dankzij mmWave zijn snelheden
van meerdere gigabit per seconde mogelijk met
een latency van enkele milliseconden. Er wordt
veel verwacht van industriële toepassingen en
het gebruik in smart factories, getuige de vele
showcases tijdens de beurs. Operators en
leveranciers in Europa voelen zich nu beperkt

In Amerika en
in het verre oosten
loopt men nu voor
in de uitrol van
5G technologie

in de uitrol van 5G technologie. In Amerika en
in het verre oosten loopt men nu voor. Er werd
fijntjes aan herinnerd dat alle nieuwe grote tech
bedrijven uit Amerika of China komen, Europa is
niet de plek waar het nu gebeurd.
Open RAN – klaar voor grootschalige roll-out
Verschillende operators zijn begonnen met
de voorzichtige uitrol van Open RAN (Radio
Access Network) toepassingen. Door een open
ecosysteem te creëren, willen operators (vooral
in Europa) meer keuze hebben dan Nokia en
Ericsson. Op het congres demonstreerden
onder andere Amazon en Microsoft dat het
prima mogelijk is om Open RAN toe te passen
voor private netwerken. Bij verschillende cloud
providers is het mogelijk om een 5G core
netwerk te provisionen en een aantal Open RAN
nodes toe te voegen voor het radio netwerk.
Ook Qualcomm bemoeid zich met Open RAN,
door een nieuwe chip te introduceren voor small
cells. Er lijken nu tientallen bedrijven in staat om
RAN hardware of software te leveren.
Deutsche Telekom zette tijdens de week van
het event hun Open RAN netwerk aan met
hulp van Dell, Fujitsu, Intel, Mavenir, NEC en
Supermicro. De radio nodes worden daarnaast
geleverd door Fujitsu en NEC. De veelheid aan
partijen die nodig zijn voor een oplossing vind ik
wel een groot nadeel bij de configuratie en het
beheer. Want als een functie het niet doet, waar
ligt dan het probleem? 4G netwerken bouwen
met Open RAN lijkt nu goed mogelijk, maar 5G
Open RAN is nog wel een uitdaging. Dat het
eraan komt, staat buiten kijf.
5G Slicing
Nu er steeds meer 5G Stand Alone netwerken
komen, waarbij ook het core netwerk 5G is,
wordt het ook mogelijk om echte nieuwe 5G
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Online of fysiek?
In het netwerk
van China Mobile
zijn special slices gebouwd
om de ontwikkeling van
duurzame energie
en smart grid verder
te ondersteunen

diensten te bieden middels slicing. Gebruikers
kunnen een eigen plakje van het netwerk
krijgen. Leveranciers zoals Ericsson, Nokia en
Huawei zijn volop bezig met projecten om slicing
toepasbaar te maken voor de markt. Het initiatief
van Huawei, China Mobile en de China Southern
Power Grid heeft zelfs een prijs gewonnen op de
beurs voor de beste innovatie in de `connected
economy’. In het netwerk van China Mobile zijn
special slices gebouwd om de ontwikkeling van
duurzame energie en smart grid verder te ondersteunen. Ik denk dat dit ook een mooi voorbeeld
is van samenwerking tussen klant, operator

Dit jaar ben ik niet afgereisd naar de Mobile World Congres 2021. Veel partijen die voor
mijn werkveld interessant zijn (zoals Nokia en Ericsson) waren niet aanwezig. Het oppervlakte
van de beurs was ongeveer eenderde van 2019, waarbij ook nog veel ruimte was gereserveerd
voor presentaties en voor onbekende partijen. Zelfs Huawei en ZTE, die normaal ook grote
stands hebben, waren maar klein aanwezig. Het grootste deel van het event was daarom
online. Een toegangskaart voor alle virtuele sessies kostte € 399, een
fors bedrag voor voornamelijk commerciële presentaties en discussies tussen experts.
De keynotes waren wel gratis online te volgen en vooral op dag 1 (grote operators) en dag
2 (Elon Musk en cloud verhalen) interessant. In de periferie hadden Amazon, Red Hat en
Microsoft ook grote online events. Het evenement was denk ik geslaagd, maar wel anders. Wat
ik persoonlijk miste was de mogelijkheid om met experts 1 op 1 te discussiëren en zo
nieuwe ontwikkelingen beter te leren begrijpen. Daarnaast bekenden ontmoeten en
nieuwe mensen leren kennen was er dit jaar niet bij….

en technische partners om 5G innovaties te
realiseren.
Alles naar de cloud
Connectiviteit is jarenlang een ondergeschoven
kindje geweest voor cloud providers. Alles
draaide om het datacenter. Nu is plotseling
5G op de radar gekomen van alle grote cloud
providers. De kern van het netwerk (5G core)
draait in de cloud, niet meer in het datacenter
van mobiele operators. In Amerika werken de
drie grote operators al samen met Amazon,
Google en Microsoft. Ook wordt het mogelijk

om de kern van het netwerk dichter bij de
eindgebruiker te zetten middels MEC – Mobile
Edge Core. Amazon biedt hier bijvoorbeeldeen
AWS Outpost voor, een complete 19” kast
met voldoende power voor grotere (private)
netwerken (zie afbeelding).
Ook in Europa hebben diverse operators
al overeenkomsten gesloten. De Nederlandse
operators zijn nu druk bezig met de implementatie van nieuwe 5G core netwerken, maar er
is nog niks bekend over samenwerking met
cloud providers.

MWC21 – HET EINDE VAN DE
MOBIELE OPERATOR?
Mobiele connectiviteit speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij. Op veel
plekken is 5G de basis voor allerlei diensten. In Barcelona werd duidelijk dat grote
cloud providers samen met diverse bekende en onbekende leveranciers in staat zijn
om 5G core en zelfs 5G radio oplossingen te bieden. Amazon, Google, Microsoft en
anderen proberen dit nu aan operators te verkopen. Tegelijkertijd zijn deze partijen
ook volop gericht op enterprise klanten. Ook aan hen proberen ze private netwerken
te verkopen (al werd daar op de beurs niet zoveel over gezegd). Als de cloud providers
het ook zelf kunnen (en zeker met MEC spelen ze een leidende rol), dan worden
operators minder belangrijk. Voor de echte 5G toegevoegde waarde, is slicing en
orchestration van groot belang. En dat spel wordt door cloud providers veel beter
begrepen dan door traditionele operators. Het belang van de interne procedures en
de eigen organisatie van traditionele operators kunnen ervoor zorgen dat de echte
5G toepassingen door de cloud providers worden geleverd!
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Open RAN – straks
alles open?
Een nieuwe ontwikkelingen in mobiele netwerken waar veel aandacht voor is,
betreft Open RAN. Eigenlijk is Open RAN een verzamelnaam voor diverse
ontwikkelingen om het ecosysteem
van 4G en 5G netwerk apparatuur te vergroten. In dit artikel kijken we naar de
achtergronden, de huidige status en wat organisaties ervan kunnen verwachten.

Sinds de jaren negentig is mobiele technologie
heel lang een gesloten ecosysteem geweest
met slechts enkele leveranciers. Partijen als
Nokia, Ericsson, Siemens, Lucent en Alcatel
leverden de netwerken waar operators 2G
mobiele netwerken mee bouwden. In de tijd
van 3G en de bouw van 4G werden Chinese
leveranciers Huawei en ZTE ook belangrijk.
Ondertussen heeft Nokia ook Siemens, Alcatel
en Lucent overgenomen, waarmee er in Europa
eigenlijk maar een paar grote
leveranciers zijn overgebleven. In Nederland zijn
in de operator radio netwerken alleen Huawei
en Ericsson actief.

Virtuele functies

Een mobiel netwerk bestaat uit een centraal
deel (de `core’) en een decentraal deel,
bestaande uit zendmasten met radio
apparatuur. De zendmasten vormen samen het
RAN – het Radio Access Network. In het core
netwerk van operators wordt met 4G en vooral
met 5G steeds meer IT technologie toegepast,
zoals gestandaardiseerde
servers, virtuele machines, databases en opslag
(storage).
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In het core netwerk van operators wordt met 4G
en vooral met 5G steeds meer IT-technologie toegepast
Veel IT leveranciers vinden dit erg interessant
en zijn al volop betrokken in het leveren van
systemen. Voorheen moest speciale apparatuur
exclusief bij grote telecom leveranciers worden
gekocht, maar in de 5G standaard zijn alle
core netwerk onderdelen als (virtuele) functies
gedefinieerd. Ook alle grote cloud providers
zijn op verschillende manieren bezig om 5G
core netwerk functies te bieden. Zelfs Deutsche
Telekom, die je zou kunnen zien als de KPN van
Duitsland, gaat voor haar core netwerk gebruik
maken van Amazon Web Services.

Behoefte aan open source

Nu het 4G/5G core netwerk door allerlei
IT-partijen wordt omarmd, komt er ook steeds
meer aandacht om het radio netwerk met
open source en standaard componenten op te
bouwen. Het Telecom Infra Project (TIP) is een
belangrijke speler in deze beweging.
TIP is gestart door een groep operators,
IT leveranciers en Facebook. Facebook wilde

graag connectiviteit naar afgelegen gebieden
brengen, zodat nog meer mensen van
Facebook gebruik kunnen maken. Eigenlijk dus
om een alternatief voor mobiele operators te
creëren.
Ondertussen bestaat het bestuur van TIP vooral
uit mobiele operators. Die gebruiken het initiatief
vooral om 4G en 5G standaarden zodanig uit
te breiden dat het radio netwerk (het RAN) op
basis van standaard (IT)
componenten kunnen worden gebouwd.
Het initiatief wordt ondersteund door meer dan
500 bedrijven, die bijna allemaal de ambitie
hebben om een rol te spelen in de uitrol van
operator netwerken.
Vodafone is een leidende partij in TIP en Open
RAN initiatieven. Zij geven aan dat ze vooral het
ecosysteem groter willen maken, meer keuzes
willen hebben in leveranciers
en snellere innovatie. Maar uiteindelijk gaat

het erom om de kosten van radio netwerken
naar beneden te krijgen.

Focus op baseband

De 4G standaard is een flink stuk complexer
dan 3G, en 3G was al weer veel complexer
dan 2G. Ook 5G is weer veel complexer
dan 4G, zeker als er hogere datasnelheden
worden verwacht. Om dat te kunnen leveren
is extreem hoge rekenkracht nodig. In de
huidige 4G/5G netwerken bestaat het radio
netwerk uit een Baseband onderaan de
mast (met hoge rekenkracht) en Remote Radio
Units (eindversterkers) achter de antenne. De
Remote Radio Units (RRU)
zijn ongeveer zo groot als een kleine reiskoffer
en meestal hangen er meerdere bij een
antenne (zie de afbeelding van een zendmast).
De rekenkracht in een Baseband wordt
geleverd door speciaal ontwikkelde chips.
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(bron: ABI Research)

Open RAN en open source
De open source community heeft de
ICT al heel veel gebracht. Linux is
een prachtig voorbeeld en ook web
applicaties en servers zijn door open
communities succesvol ontwikkeld
en grootschalig toegepast. Ook voor
mobiele netwerken zijn al jaren open
source initiatieven. De meest bekende
zijn OSMoCom (Open Source Mobile
Communications) en OpenBTS (voor
een open source radio node). Op
basis van Software Defined Radios
(SDRs) is het ook mogelijk om, samen
met een Linux server met open
source mobiele software, een mobiel
netwerk te creëren. Op dit moment
zijn er verschillende initiatieven voor
open source 4G/5G core netwerken.
Magma core is daar een van, een
andere is Open5GS. Met deze laatste
heeft de auteur ook goede ervaringen.
Zelf iets bouwen en configureren, wat
vervolgens ook nog werkt, geeft veel
voldoening!
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Doortrekken naar 5G

Open RAN probeert de specificatie van
IT hardware, software en radio apparatuur
zoveel mogelijk open te maken. Door veel
IT partijen wordt nu gefocust op de Baseband,
met als doel veel servers te kunnen verkopen.
De Baseband wordt daarbij weer opgesplitst
in een Central Unit (CU) en Distributed Unit
(DU). Dit is weergeven in de afbeelding van 5G
netwerken. Die splitsing is vooral gedaan om
functies te onderscheiden en zo makkelijker in
standaard hardware te implementeren.
Veel radio apparatuur leveranciers, die allemaal
niet de huidige leveranciers zijn van radio
netwerken bij operators, proberen de Remote
Radio Units boven in de mast te leveren.
Een radio eindversterker bestaat uit speciale
hoogfrequente chips en andere elektronica,
die specialistische kennis vragen. Daarnaast
gaat het tegenwoordig om hoge zend
vermogens, terwijl het stroomverbruik zo laag
mogelijk moet zijn. De afgelopen jaren heeft
hierop veel innovatie plaatsgevonden.

Behoefte aan totaaloplossing

Er ontstaan nu allerlei nieuwe samen-werkingen om tot een totaal oplossing te
komen, hardware leveranciers, RAN software

leveranciers en radio specialisten. Daarnaast
is vaak een grote technische integrator
betrokken. In totaal zijn er meer dan 500
partijen aangesloten bij diverse Open
RAN initiatieven. Een overzicht van de ver-
schillende grote spelers en de delen waar
ze bij betrokken zijn, is afgebeeld.
Vodafone heeft in Engeland begin 2021
uitgebreid Open RAN getest met verschillende
leveranciers. Hun conclusie is dat voor een
complete oplossing de vRAN (virtuele RAN)
software van Mavenir, Parallel Wireless en
Altiostar goede leveranciers zijn. Vodafone
heeft in Nederland getest met NEC als
systeem integrator met onder andere Altiostar
voor radio units en diverse IT leveranciers.

Dure oplossing

Een complete oplossing voor een
4G Open RAN configuratie is ondertussen
goed mogelijk. De 4G standaard bestaat
al meer dan 10 jaar en ondertussen is het
mogelijk om met standaard hardware een
4G configuratie te bouwen. Die hardware is
niet geoptimaliseerd voor radio netwerken,
maar ontwikkelingen in IT gaan snel. Toch ziet
een configuratie van een Baseband in Open
RAN er toch iets anders uit. (zie rechtsboven)
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In totaal zijn
er meer dan
500 partijen
aangesloten bij
diverse Open
RAN initiatieven

Op dit moment zijn de kosten van een
Open RAN configuratie voor de Baseband
waarschijnlijk een factor 5 hoger dan een vergelijkbare radio configuratie van Huawei, Ericsson
of Nokia. Omdat de ontwikkelingen snel gaan,
verwacht met dat dit verschil over een paar
jaar een stuk minder is. Maar de servers in de
Open RAN configuratie zijn geen lichte jongens.
In het voorbeeld staat bijvoorbeeld een server
met 64 cores en 128 GB RAM geheugen, die al
gauw enkele tienduizenden euro’s kost. Naast
de hardware is er ook RAN software nodig en
speciale radio nodes. Veel van de geboden
oplossingen zijn nog volop in ontwikkeling en
nog maar heel beperkt in de praktijk getest. En
5G is nog weer een grote stap moeilijker dan
4G.

Uitgebreid testen

Wij, als gebruikers van smartphones,
verwachten dat mobiele netwerken altijd
zonder problemen werken. Om dat te verifiëren,
hebben operators soms meer dan 2.000
verschillende testcases. Normaal moet elke
nieuwe combinatie van hardware en software
al deze testen ondergaan. Een leverancier die
enthousiast langskomt met een nieuwe Open
RAN configuratie, moet (soms weer opnieuw)

een lang en kostbaar testtraject doorlopen.
Open RAN oplossingen zijn op dit moment
nog maar beperkt bewezen. Vodafone UK is
de eerste operator die Open RAN grootschalig
gaat uitrollen voor 4G in de komende jaren,
maar doen dat met enkele honderden sites per
jaar in rurale gebieden. Vooral op plekken waar
nu helemaal geen dekking is.
Behalve dat Open RAN op dit moment nog niet
echt goedkoper is en dat er veel integratie en
testactiviteiten nodig zijn, levert ook de support
de nodige uitdagingen op. Want bij storingen
in een systeem wat door veel verschillende
leveranciers is geleverd, wordt het al snel
complex. Er zijn uiteraard verschillende systeem
integratoren die graag Open RAN leveren, maar
hun tijd en inzet is niet gratis.

roll-out, dat is nu echt een brug te ver. De
enorme ontwikkeling die nu wel plaatsvind,
zorgt ervoor dat er steeds grotere keuze komt
in netwerk onderdelen. Daarmee wordt het
steeds eenvoudiger om zelf private mobiele
netwerken te bouwen in 4G of 5G. Dit staat
lijnrecht tegenover de doelstelling die mobiele
operators hebben, want die willen gebruikers
het liefst diensten bieden op hun netwerken.
En zo heeft de ontwikkeling van Open RAN
waarschijnlijk een heel ander effect dan origineel
bedoeld door operators!

Nog niet uitontwikkeld

Open RAN is komende jaren nog volop in
ontwikkeling. Heel veel partijen hopen een
stukje van de grote taart te bemachtigen en aan
operators te kunnen leveren. Voor operators
zijn er op dit moment bijna geen kant en klare
oplossingen, het vergt veel energie en moeite
om een nieuwe oplossing op het gewenste
kwaliteitsniveau te krijgen. Open RAN is ook
nog lang niet klaar voor grootschalige 5G

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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Smart connectivity voor
een slimme en duurzame
toekomst met TGG
Services
█

tekst: Petra Claessen

Connected impact is het jaarthema van BTG. Dit staat in nauw
verband met smart connectivity. TGG, de dochterorganisatie van
BTG, sluit in die zin perfect aan bij het ontwikkelen van services
voor slimme en duurzame steden. BTG is knowledge driven
en TGG is service driven. Voor de uitwerking van de diverse
services met name voor steden, is dit verankerd binnen een van
de BTG Expertgroepen.

BTG en TGG hebben een gedeelde visie en waarden,
met andere proposities.

bij gemeentes en zij ontzorgen op de diverse deelgebieden van de digitale
infrastructuur. De vraag doet zich voor: ‘waarom worden deze professionals
gezocht via TGG?’. Deze vraag is eenvoudig te beantwoorden. Omdat we
vanuit de vereniging werken aan deskundigheidsbevordering, het halen
en brengen van kennis en kunde, kunnen we dit verder uitrollen via onze
dochterorganisatie TGG in de vorm van services. Vanuit deze onafhankelijke
attitude als dé branchevereniging voor ICT/Telecom, kunnen wij voldoen
aan deze vraag. BTG & TGG werken nauw samen om te kunnen voldoen
aan vraag en aanbod.

BTG bestaat 35 jaar en TGG bestaat 25 jaar. Beide zijn opgericht op verzoek
van de markt. Daar waar TGG zich in het recente verleden vooral richtte
op TEM (Telecom Expense Management), op sms-diensten, het leveren via
partners van hardware en connectiviteit met de MNO’s, is een mindshift
gemaakt naar het leveren van services.

Onafhankelijke attitude

Ook is op vraag vanuit de gemeentes ingespeeld, door te werken aan een
gebundelde vraagstelling, en een pool van deskundigen aangetrokken.
Deze veelal technische professionals worden momenteel ingezet via TGG
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Van een smart city naar smart society met inzet via TGG

Van een smart city kunnen we eigenlijk al niet meer spreken. Aspecten
omtrent mobiliteit, duurzaamheid, stadsreputatie, industrie, educatie en
gezondheidszorg hebben allemaal te maken met digitale connectiviteit. Een
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smart city is een slimme stad waarbij informatietechnologie en het Internet
of Things ingezet worden om de stad te beheren en te besturen. De stad
moet hierdoor duurzamer en efficiënter zijn, ervoor zorgen dat inwoners,
forensen en bezoekers eenvoudig binnen de stad kunnen reizen, waar
economische groei kan plaatsvinden, openbare veiligheid als de veiligheidsbeleving wordt gewaarborgd en de stad voortdurend werkt aan het
verbeteren van het imago en de reputatie. Maar nogmaals, van alleen het
realiseren van een smart city kunnen we niet meer spreken. De ontwikkeling
gaat veel verder. Als BTG en TGG werken wij samen met solution partners
om oplossingen te realiseren om onze doelstellingen te realiseren en die
gaan veel verder dan alleen het nastreven van een smart city. Een smart
society is een benaming die veel beter past bij de innovatieve ontwikkelingen omtrent digitalisering die met elkaar verbonden zijn.

Meer over onze dochteronderneming TGG

Onze dochteronderneming TGG zorgt voor het leveren van digitale
services. En die services hebben allemaal te maken met ICT/Telecom. Denk
ook aan data science en cybersecurity. Hiervoor maakt BTG samen met
haar solution partners de business-proposities en lost daarmee marktimperfecties op. Het is daarbij voor ons van belang dat we mensen bij
elkaar kunnen brengen. Steeds meer onderdelen van onze samenleving
worden slimmer, denk daarbij aan de gezondheidszorg, maar ook scholen
en universiteiten. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, de leden
van BTG een klanten van TGG en het leveren van diensten rondom de
inkoop van telecommunicatieproducten en –diensten, van levering tot aan
administratieve verwerking, neemt TGG Services voor haar rekening om zo
bij te kunnen dragen aan een samenleving die digitaal steeds slimmer wordt
en slim verbonden is. BTG/TGG werken op deze wijze stevig aan digitale
connectiviteit.

TGG & BTG helpen met oplossingen bij ICT/Telecom
vraagstukken

BTG en TGG zijn complementair aan elkaar en lossen samen met onze
leden, klanten en solution partners, marktimperfecties op. Werd dit
voorheen gedaan door de meer traditionele product- en diensten portfolio,
nu slaan we de handen ineen aan de TGG-kant, samen met partners. Ter
realisatie van de diverse services, heeft TGG onlangs een Service Platform
opgericht.

Een serviceplatform met drie pijlers

Dit schema laat duidelijk zien waar TGG momenteel voor staat: een zeer
eigentijdse service-organisatie, waar plaats en ruimte is voor de ongoing
business (de meer traditionele producten en diensten waarmee TGG ‘groot
mee is geworden’ en waar mee we nog steeds onze leden en llanten,
ontzorgen en dit willen we vooral blijven doen.
Aan de andere kant heeft TGG inmiddels een nieuwe lijn ontwikkeld, met
name op het vlak van een consultancy-propositie, waarmee we steden
kunnen ontzorgen. Ontzorgen en helpen met het oplossen van marktimperfecties op het vlak van de digitale infrastructuur. Op deze wijze zet
TGG zich al in bij de diverse gemeentes. Almere is hiervan een heel goed
voorbeeld. In combinatie met de solution partners van BTG (veelal grote
bedrijven en organisaties) helpen wij vanuit de TGG bij gemeentes door
de inzet te leveren van technische deskundigen. Deze vraag om specifieke
en technische kennis, doet zich steeds meer voor en daar speelt TGG
adequaat op in. TGG voldoet aan de vraag vanuit de markt en ook hier
kunnen we met recht zeggen: TGG building bridges in a digital environment.

Van denken naar doen

TGG is er gereed voor om samen met onze partners te werken van idee
naar executie, van consultancy-inzet naar concrete realisatie van projecten.
We huldigen ook het motto van denken (10 procent) naar doen (90
procent). In dit construct werken we ook samen met Young Professionals.
Het is daarnaast de combinatie van het leveren van Young Professionals,
in combinatie met professionals, en vanuit onze onafhankelijke attitude
(want we werken met diverse partners) dat TGG Services, gebaseerd op de
content van de BTG Vereniging, interessant is om in te zetten bij bedrijven
en organisaties. We zijn er klaar voor om deze stappen te gaan zetten. En er
ligt meer in het verschiet, zoals het ontwikkelingen van TGG Service Cloud.
Maar daarover meer in ons volgende BTG/TGG In Business Magazine van
november 2021.

Petra Claessen,
CEO BTG/TGG
petraclaessen@btg.org
p.claessen@tgg.nl
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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 network architects.
Marcel Ederveen
info@mecom-consulting.nl

Te veel

Het was te veel en het is soms (veel) te veel.
De Corona-pandemie was voor ons te veel. Wie ruim
een jaar geleden had gezegd ‘dit duurt een jaar, alle
beperkingen’, had misschien als reactie gekregen
‘bekijk het maar, dat gaan we niet doen’. Nu werd de
horizon voor de Nederlanders steeds een beetje naar
de toekomst opgeschoven en hebben we het toch maar
(grotendeels) gedaan. Maar het was te veel, het bijna
volledig thuiswerken, school via Zoom, wachten om
weer binnen te mogen sporten, wachten om weer naar
de kroeg te mogen of naar een restaurant. Het wachten
werd ons soms te veel.
En laten we niet vergeten, de
slachtoffers in India, Brazilië,
Peru, Verenigde Staten, de
landen in Afrika en waar we
nog over gaan horen, het
waren er te veel. Ieder mens
die overlijdt aan de gevolgen
van deze pandemie is er één
te veel, net zoals iedere dode
als gevolg van afschalen van
de zorg er één te veel is en
dat ieder mens die overlijdt aan
een ziekte die we hadden kunnen
genezen er één te veel is.

Tijd dus voor nieuwe projecten, uitgestelde vervangings-
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Dat vroeg mijn vrouw ook, toen er toch wel veel projecten
op mijn pad kwamen. Word het je niet te veel? Soms
heb je iemand nodig die je doet realiseren dat er grenzen
aan kwaliteit zitten. Gelukkig is mijn vrouw zuinig op mij.
Maar wat gebeurt er in de boardroom? Wat gebeurt er
op de afdeling Verkoop, waar accountmanagers
op target staan en graag ieder jaar nog
hogere omzet willen realiseren? Is er
dan iemand die zegt dat het te veel
wordt? Is er dan iemand die een
tegengeluid durft te laten horen?
Is er dan iemand die zich realiseert dat kwaliteit belangrijker
is dan oververhit omzetten te
draaien? Wordt een tegengeluid
(of tegenmacht in de politiek)
wel op prijs gesteld.

PROJECTEN
KOMEN WEER
OP GANG, OOK
IN ONZE
BRANCHE

Maar we richten ons weer op in de westerse
maatschappij. We gaan weer aan de slag. De beurzen
zijn positief, de verwachtingen zijn hooggespannen.
De projecten komen weer op gang, ook in onze
branche. En dat naast de projecten als gevolg
van
corona
met
alle
thuiswerkoplossingen,
security-vraagstukken, het inrichten van callcenters voor
testen en vaccineren en alle videovergader-oplossingen.
Het aantal projecten was soms te veel.
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vragen, iedereen wil enthousiast terug naar het oude
normaal. En dan is de kans reëel dat we iedere opdracht
pakken, want vorig jaar was misschien niet zo heel
geweldig (om wat voor reden dan ook). Maar overspelen
we niet onze hand? Wordt het niet te veel?

Natuurlijk wens ik iedereen in onze
branche mooie resultaten. Ik wens ook
iedereen in de sector veel tevreden klanten.
Maar té veel opdrachten tegelijk en tevreden
klanten gaan moeilijk samen. Dat bleek recentelijk weer
in een project. Daarom de vraag in zijn algemeenheid:
‘wordt het ons niet te veel?’
Ik wens u veel tevreden klanten en ook veel nieuwe
tevreden klanten, maar laat het u niet te veel worden.
En als u te veel ‘te veel’ heeft gelezen, dan klopt dat.
Het was teveel.

Connectivity

Cyber Security

Kennisinstituut

Indoordekking

Mission Critical

circulaire economie

Internet of Things

Innovatie

Wat biedt BTG:
• Events, bijeenkomsten,
strategische tafels en
netwerken
• Leden & Partners
• Samenwerking &
belangenbehartiging
• Kennisinstituut & Sourcing
• Added value & producten en
diensten, uitrol via TGG

BTG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen op
het gebied van ICT en Telecommunicatie. Binnen BTG bundelen overheidsorganisaties, commerciële bedrijven, kennisorganisaties, leveranciers van telecomdiensten en providers hun
wensen, kennis en expertise.
BTG is bruggenbouwer in het digitale domein. Hiervoor organiseren we een structurele lobby tussen overheid, leveranciers
en leden. Ook bieden we onze leden een netwerk voor ontmoeting en kennisdeling. BTG signaleert trends en vertaalt deze in
strategie, duiding en activiteiten.
Daarnaast realiseren we ledenvoordeel door de bundeling van
vraag en de daarop gebaseerde dienstverlening binnen de
BTG-serviceorganisatie TGG.

Pelmolenlaan 10 - 3447 GW Woerden – officemanager@btg.org – Telefoon: 0348 495045 – www.btg.org

WE BOOST
YOUR DIGITAL
TRANSITION
Als service organisatie van de branchevereniging
ICT en Telecomcommunicatie Grootgebruikers (BTG)
levert TGG producten en diensten die direct te maken
hebben met het versnellen van de digitale transitie bij
bedrijven en organisaties. Dit doen wij onafhankelijk,
samen met u en de betrokken achterban van ruim 185
leden, die hun kennis en kunde inzetten om te helpen
met planvorming en realisatie op ICT en Telecom
gebied.
• Consultancy dienstverlening van idee tot
realisatie, zoals de Smart City Stack voor
overheden;
• Onafhankelijk een second opinion op telecom
en ICT initiatieven;
• Telecom Expense Management, beter inzicht
in telecom en ICT uitgaven;
• Inkoop van ICT en telecom hardware, zowel
nieuw als gebruikt vergelijken, kopen of leasen
in onze webshop;
Meer weten:
mail ons op info@tgg.nl

www.telegrootgebruik.nl

TGG: Serviceorganisatie van BTG

