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Met Samsung 
Smart Offi  ce Solutions 
werkt uw hardware 
als een team

Haal toptechnologie aan boord 
Om de concurrentie een slag voor te zijn, werken uw mensen slim met 
elkaar samen. Maar doet uw hardware dat ook? Zijn ze connected? 
Vormen ze een team? Samsung biedt Smart Office Solutions: toptechnologie 
die alle hardware naadloos met elkaar verbindt. Zoals printers, smartphones, 
tablets en communicatieschermen. Het resultaat? Snellere en efficiëntere 
werkprocessen waardoor uw organisatie als eerste over de nish gaat.

Meer weten?
Kijk op samsung.com/nl/business
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BTG Magazine verschijnt in een oplage
van 2000 exemplaren. BTG-leden en bedrijfs-
vertegenwoordigers van de vereniging 
ontvangen het tijdschrift als onderdeel van hun 
lidmaatschap. Niet-leden kunnen het magazine 
op aanvraag ontvangen.

Niets uit deze uitgave mag in zijn geheel
of gedeeltelijk worden overgenomen of 
vermenigvuldigd zonder bronvermelding én 
uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Hoewel deze uitgave op zorgvuldige wijze is 
samengesteld, zijn uitgever en auteurs niet 
aansprakelijk voor eventuele onjuistheden
of onvolledigheden in deze uitgave. Zij 
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor 
schade, van generlei aard, die het gevolg is van 
handelingen en/of beslissingen die gebaseerd 
zijn op deze informatie.

BTG
In Business 
Een BTG-magazine in een nieuwe stijl! Niet 
alleen de vormgeving is vernieuwd, in lijn met 
de nieuwe BTG-huisstijl, ook de naam van ons 
magazine is veranderd. Deze past goed bij onze ambitie en enthousiasme: 
we zijn weer volledig back in  ICT/Telecombusiness! Naast het realiseren van 
een inspirerend ledenprogramma, werken we hard aan de ontwikkeling van 
nieuwe dienstverlening, aansluitend bij de vraag van onze leden en innovaties 
in de markt. Hierbij zoeken wij actief de samenwerking met leden en zakelijke 
partners. Een mooi voorbeeld van krachtenbundeling is de co-creatie, die we 
met KPN zijn gestart. Dit leidt tot een aantrekkelijk aanbod voor onze leden die 
zich willen oriënteren op cloud-diensten. Het resultaat is dat onze leden een 
objectief inhoudelijk advies krijgen tegen een gereduceerd tarief. 

Ook zijn we in business wat betreft de versterking van ons netwerk, zowel in 
Nederland als daarbuiten. In mei jongstleden heeft het BTG-bestuur een 
bezoek gebracht aan INTUG in Brussel, onze internationale counterpart, om 
nadere samenwerking te verkennen en vorm te geven. Dit brengt mij op het 
centrale thema van dit magazine en van het BTG Business event van 4 juni: 
‘Unlocking the power of networks’ en de verkiezing van de ICT/Telecommana-
ger van 2015. Met dit event in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk bieden 
we onze leden en partners de kans om ook hun eigen netwerk te vergroten. 
Tevens continueren wij de door TMA in 1998 gestarte Award-traditie, waarmee 
wij het emancipatorische belang van een goede positionering van ICT/Tele-
comprofessionals in bedrijven en organisaties in Nederland benadrukken.

Ik ben verheugd dat we in de afgelopen maanden weer een aantal nieuwe 
leden welkom hebben mogen heten! De kracht van ons netwerk is immers 
gebaseerd op de samenstelling van onze ledencommunity en de bereidheid 
om kennis en ervaring met elkaar te delen. Door een groeiend aantal leden 
neemt de impact van ons netwerk toe. De wereld van ICT en telecommunicatie 
is continu in beweging. BTG wil innovatie een structurele plek geven binnen 
de vereniging. Nieuwe diensten ontwikkelen, met en voor onze leden. Ontwik-
kelkracht en een korte time to market zijn hierbij randvoorwaardelijk. Innove-
ren, kennisdelen en samenwerken: terugblikkend op alle activiteiten van BTG 
van het afgelopen half jaar en vooruitkijkend op hetgeen in gang is gezet, 
mogen we concluderen dat we weer op de goede weg zijn. Ik wens u namens 
het bestuur veel leesplezier en inspiratie! 

Jan van Alphen 
Voorzitter bestuur

UITGAVE VAN BRANCHEVERENIGING TELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS 
JUNI 2015
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“Eric Reij, Teus van der Plaat en ik, zijn in okto-
ber 2014 gestart als bestuur. Inmiddels is 
er een vierde bestuurslid bijgekomen in de 

persoon van Victor Viveen. Wij zijn nu de nodige maan-
den verder en ik kan zeggen dat de drive en focus nog 
onveranderd hoog is. En wij hebben niet stilgezeten”, 
blikt BTG-voorzitter Jan van Alphen terug. De resulta-
ten van de inspanningen van het bestuur zijn op meer-
dere gebieden zichtbaar, stelt hij. “Wij zijn allereerst 
aanzienlijk verder met de invulling van de organisatie 
en de governance. Waarbij wij ons realiseren dat wij 
ons moeten bewegen binnen een door onze leden 
geaccordeerd model, en dat een model tegelijkertijd 
nooit een afgebakende eindsituatie is.” 

Van Alphen doelt mede op de relatie tussen de vereni-
ging BTG en haar dochteronderneming TGG, die de 
administratieve verwerking van complexe facturering 

afhandelt voor BTG-leden en hen ook diensten levert 
rondom de inkoop van telecommunicatieproducten. 
“BTG en TGG zijn inmiddels sterker op elkaar afge-
stemd. Enerzijds als het gaat om het ledenprogramma 
en anderzijds wat betreft de structuur van de dienstver-
lening. Dat is de kern van de ambitie die wij als leden 
destijds met elkaar hebben afgesproken. De wijze 
waarop wij daar invulling aan geven, wordt bepaald 
door de huidige marktontwikkelingen en de kansen die 
we creëren. Deze kansen benutten we dan ook.  Dat 

houdt in dat  wij op een flexibele wijze invulling geven 
aan het beoogde model.”

Innovatie
Van Alphen geeft een voorbeeld van de ontstane 
mogelijkheden: “Wij hebben de leden destijds een 
model gepresenteerd waarin BTG en TGG onder één 
managementstructuur met een centrale ondersteu-
nende organisatie zouden worden ondergebracht. Wij 
willen dit proces geleidelijk tot uitvoering brengen. We 
willen bestaande dienstverlening graag uitbreiden met 
nieuwe, innovatieve, producten en diensten. Hierbij 
gaat het om de juiste vaardigheden en focus. TGG is 
als beheerorganisatie sterk in het consolideren van 
bestaande dienstverlening. Innovatie en nieuwe pro-
ducten en diensten vereist een ondernemersmentali-
teit. De organisatie zullen wij hierop aanpassen.” 

Over de invulling van innovatie wordt goed nagedacht 
door het bestuur, aldus Jan van Alphen. “Wij voeren 
continu de discussie over wat innovatie in essentie is 
en wat er voor nodig is om die innovatie te realiseren. 
Je hebt er een goede productstrategie voor nodig in 
relatie tot vraag en aanbod. Deze strategie wordt 
momenteel uitgewerkt. Hierbij kijken we naar de 
bestaande producten en diensten en daarop anticipe-
ren we. Met andere woorden: welke bestaande zaken 
zijn interessant voor onze leden en in hoeverre kunnen 
zij die krijgen via de reguliere kanalen. Er moet altijd 
wel een duidelijke, functionele, meerwaarde zijn voor 
leden als BTG iets dergelijks aanbiedt. Dan heb ik het 
niet alleen over financiële voordelen, want dat vind ik te 
beperkt. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het bundelen van 
vraag, vooral bij complexe ICT-vraagstukken. Soms ben 
je als organisatie te klein om impact in de markt te heb-
ben. BTG maakt hierbij gebruik van de expertise van 
haar leden. Een mooi voorbeeld daarvan is de co-crea-
tie die wij met KPN Consulting op het gebied van Cloud 

Voor de Branchevereniging Grootgebruikers 
Tele communicatie is 2015 het jaar van 
 verdergaande professionalisering. Met een 
nieuw bestuur, nieuwe governance en nieuwe 
initiatieven. Jan van Alphen, voorzitter van BTG, 
geeft een update over de huidige positie van de 
 branchevereniging en blikt vooruit naar de 
diverse initiatieven en activiteiten.

in beeld

WE WILLEN BESTAANDE 
 DIENSTVERLENING GRAAG 
 UITBREIDEN MET NIEUWE, 
 INNOVATIEVE, PRODUCTEN EN 
DIENSTEN

Tekst: Paul Teixeira 
Fotografie: Lars van den Brink
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Computing hebben ontwikkeld (zie elders in deze edi-
tie van BTG in Business, red.). Daarnaast werken we 
aan co-creatie met andere marktpartijen die innovatief 
bezig zijn. Je kunt overigens ook een product of dienst 
ontwikkelen die in de toekomst zal ontstaan bij onze 
leden of in de markt. We maken nu de afweging hoe wij 
ons als BTG positioneren in deze markt.” 

Activiteiten en belangen behartigen
BTG is er als vereniging ook om activiteiten met en 
voor haar leden te ontwikkelen en op te zetten, aldus 
Jan van Alphen. “Wij zijn op dat gebied in de afgelopen 
tijd nog actiever geworden, zowel wat het aantal als de 
diepgang en de diversiteit van events betreft. Wij voe-
ren dit jaar hierin een verbeteringsslag door bijvoor-
beeld door het instellen van een aparte Programma 
Commissie.” Naast het verzorgen van de dienstverle-
ning voor haar leden, heeft BTG ook een actieve rol als 
belangenbehartiger, zegt Jan van Alphen. “In relatie tot 
de netneutraliteit zijn wij in dialoog gegaan met de 
Nederlandse overheid én diverse marktpartijen. Een 
ander voorbeeld is een bijeenkomst die wij in samen-
werking met CIONET hebben georganiseerd over het 
thema telekwetsbaarheid, waar Agentschap Telecom 

een belangrijke rol in speelde. BTG vervult steeds meer 
de rol van sparringpartner met de overheid: een partij 
die de vraagzijde van de IT- en telecommarkt vertegen-
woordigt. Daarnaast hebben wij de banden met buiten-
landse gelieerde organisaties, zoals het Belgische BEL-
TUG en het internationale INTUG, sterker aangehaald. 
Zo speelt BTG ook een actieve rol in ICT-gerelateerde 
zaken bij de Europese Commissie.”

“De nieuwe koers van BTG is niet alleen door overheid 
en marktpartijen opgemerkt, constateert Jan van 
 Alphen: “Niet onbelangrijk, is het feit dat BTG blijft 
groeien als het gaat om het ledenaantal en de strategi-
sche samenwerkingen. Zo zijn de Nederlandse Spoor-
wegen, Samsung, Schiphol, Regardz en Cloud Seven 
lid geworden. Kortom: BTG is back in business!” ■

BTG VERVULT STEEDS MEER  
DE ROL VAN SPARRINGPARTNER 
MET DE OVERHEID
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2014
16 april De Vertrouwenscommissie 
start haar werkzaamheden en onderzoekt 
hoe de BTG weer in ere hersteld kan 
worden.
16 april Ronde Tafel bijeenkomst:  
“Mobiele Netwerk codes: sim only” in 
Champs D’Aubert te Driebergen
24 april  Combidag:   Algemene Leden 
Vergadering en Mobile World Congres in 
het Groene Paviljoen in Baarn. De nieuw 
koers van de BTG wordt door de Leden 
bekrachtigd en achterliggende periode 
wordt afge sloten. 
8 mei  Themasessie:  BYOD met IBM 
en Vodafone in Champs D’Aubert te 
Driebergen. Een baanbrekend concept 
voor BYOD en CYOD succesvol geïmple-
menteerd.
22 mei  Informatiebijeenkomst:  Mobiel 
georganiseerd door TGG i.s.m. BTG. In 
Kasteel de Haar Haarzuilens. 
5 juni  Themamiddag: Draadloos 
Ondernemen i.s.m. met TMA. Aansluitend 
is het TMA Business Diner met de 
verkiezing van de ICT/Telecommanager 
van het jaar. 

18 juni  Caroussel: Op bezoek bij de 
Nationale Politie in Driebergen

3 juli  Combidag: “Fit voor de Toekomst” 
ALV en een sprankelend middagpro-
gramma met o.a. CIOnet, Fitbit en Ordina, 
waarna er les werg gegeven in boogschie-
ten en Schermen. DE middag werd 
afgesloten met een BBQ. 

3 september  Themasessie: Private 
GSM en BTG Simcard in Champs D”Aubert 
in Driebergen
25 september  Themasessie: “Alles 
onder Controle” Telecom Expense 
Management met De National Politie en 
Calvi in het Berghotel Amersfoort
2 oktober  Combimiddag: ALV en 
Unified Communications met TU/E en 
MIcrosoft. Kandidatuur voor drie nieuwe 
bestuursleden en de nieuwe statuten voor 
de BTG worden goedgekeurd.  Jan van 
Alphen , Eric Reij en Teus van der Plaat  
worden door de leden gekozen als het 
nieuwe bestuur van de BTG. De vertrou-
wenscommissie zal per 1 Januari worden 
opgeheven, haar taak is volbracht.
5 november  Ronde Tafel Discussie 
Telekwetsbaarheid. BTG, TMA en CIONET 
hebben een gezamenlijke sessie georgani-
seerd over de kwetsbaarheid van Telecom-
municatie en de risico’s de maatregelen 
die we kunnen nemen. Agentschap 
Telecom en de vier grote operators zijn 
eveneens aanwezig. 

20 november  Themadag:  “LTE wat 
kan ik ermee” een informatieve dag voor 
het bedrijfsleven over te mogelijkheden 
van het 4G mobiele netwerk voor het 
bedrijfsleven. Met vele sprekers zoals 
KPN, Ericsson, T-Mobile,  Tele-2, Radio 
Access, Samsung, Huawei en het ministe-
rie van Defensie. Gehouden in de Utrechtse 

Jaarbeurs in samenwerking met het 
Telecom Time congres. 

2015

15 januari  Nieuwjaarsbijeenkomst in 
het Polmans Huis in Utrecht, waarbij de 
plannen en het programma van de BTG 
door Jan van Alphen worden gepresen-
teerd. Ordina geeft een kijkje in de 
toekomst en laat zien welke mogelijk-
heden nieuwe technieken ons zullen gaan 
bieden. 
29 januari  Combisessie in het 
Berghotel in Amersfoort,  ALV en thema-
sessie ‘Wat zijn de  Leidende principes van 
Google’. Jan van Alphen licht de nieuwe 
koers van de BTG toe en Victor Viveen van 
de Nationale Politie wordt gekozen als 
vierde bestuurslid. Teus van der Plaat 
geeft een interessante presentatie over 
Google. 
12 februari  Caroussel: Op bezoek bij 
Schiphol Telematics. Een inspirerende 
middag waar ST inzicht geeft in telecom-
municatie behoefte van de luchthaven 
Schiphol. Innovatieve oplossingen over 
reizigers management en diensten 
passeren de revue. Food for Thought voor 
velen onder ons. 
26 februari  Themasessie:  Het 
strategisch belang van Bereikbaarheid: 
ITO, Eric Reij van Erasmus UMC en TALQS, 

BTG ‘Back in Business’ mijlpalen &  
agenda
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zorgen voor een interessante middag voor 
leden die ook met dit thema worstelen. 
De middag wordt gehouden in Champs 
D’Aubert in Driebergen.  

12 maart  Forum discussie over 
Aanbestedingen in het Kasteel in Woerden. 
Vragen en antwoorden uit het bedrijfsleven 
over succesvolle en minder succesvolle 
aanbestedingen. Een zeer leerzame 
middag die door veel leden werd bezocht. 
De brochure met hints en tips werd 
bijzonder gewaardeerd.
 24 maart  Themamiddag Mobile 
Security bij Samsung in Delft. Een hacker 
laat ons zien hoe eenvoudig het is om 
een mobiel device te kraken. BlackBerry, 
Samsung en IBM vertellen over hun 
oplossingen om dit te voorkomen, waarna 
in een forum discussie het onderwerp 
diepgaand besproken werd.  Een heel 
succesvolle bijeenkomst met een hele 
hoge waardering van de leden.  
9 april  Caroussel: Op bezoek bij de 
ISALA Klinieken, waar we een presentatie 
krijgen van de unieke manier waarop 
ISALA de patiënten informatie heeft 
geautomatiseerd. Een voorbeeld voor 
andere ziekenhuizen.  
 16 april  Themasessie in het Commu-
nicatiemuseum in Den Haag. Teus van der 
Plaat neemt ons mee naar het Mobile 
Wold Congres in Barcelona, waar we een 
kijkje in de keuken krijgen van de technolo-

gie en mobiele devices  die we in de 
komende jaren zullen gaan gebruiken. 
Een leuke combinatie met de historie 
van de telecom die ook in dit Museum te 
vinden was. 
28 mei  Caroussel: Op bezoek bij het 
Havenbedrijf in Hoek van Holland. Voor 
een van de grootste havens van Nederland 
zijn veel innovatieve oplossingen nodig 
om het scheepvaartverkeer in goede 
banen te leiden. Gegroeid van pioniers tot 
markleiders op het gebied van Vessel 
Control. 

4 juni  BTG Business Diner en de 
verkiezing van de ICT/Telecommanager 
van het Jaar in Grand Hotel Huis ter 
Duin in Noordwijk Het thema dit jaar is  
‘Unlocking the Power of Networks’. 

najaar 2015
Voor het Herfstprogramma van 2015 
hebben we een aantal  interessante 
sessies gepland.*

Op 3 september  is er een thema middag 
rondom Cloud Computing. “In de wolken 
met Cloud Computing, of niet ?”, enkele 
BTG leden vertellen over hun ervaringen 
met Cloud Computing. Public Cloud, 
Private Cloud of toch een eigen data-
centre. 

Geïnteresseerd ? Een Quickscan van BTG 
geeft u inzicht  in de mogelijkheden voor 
uw bedrijf.   

Hoe zit het met uw privacy als iedereen 
via internet en Social Media alles over u 
te weten kan komen. Wat is een digitale 
identiteit, en hoe veilig is dat? Op 17 
september willen we daar in een forum 
met elkaar over discussiëren. 

Op 2 oktober hebben we weer een 
bedrijfsbezoek, bij wie dat is, blijft nog een 
verrassing. 

Met een themasessie over Corporate 
Networks voldoen we aan de wens van 
veel leden die graag meer willen weten 
over de mogelijkheden van een enkele 
Internet koppeling tot een eigen glasvezel-
netwerk.  Deze sessie staat in de planning 
voor 15 oktober.

Begin november wil BTG weer Thema-
dagen gaan organiseren. We willen in 
twee  dagen onze leden informeren over 
alle nieuwe trends en producten uit de 
markt  waarbij  wij onze partners en de 
aangesloten leveranciers de gelegenheid 
zullen geven zich te presenteren. Het moet 
een inspirerend en vooral boeiend event 
gaan worden. Dus houdt 4 en 5 november 
vrij in uw agenda. 

Een themasessie over Indoordekking moet 
ons duidelijkheid gaan verschaffen over de 
pro’s en con’s van  wifi,  Corporate GSM en 
4G. Levert de provider de indoor oplossing 
of willen we juist een Operator Indepen-
dent oplossing?  Op 19 November hopen 
we u hierover meer te kunnen vertellen.

Verder zal BTG op 11 december deelnemen 
aan het door CIONET georganiseerde 
Nationaal Management & IT Symposium. 
Ook  wordt een bezoek aan het Europese 
Parlement in samenwerking met BELTUG 
en INTUG gepland, een precieze datum 
wordt nog bekendgemaakt. 

*  Data voor het Herfstprogramma kunnen nog wijzigen.

BTG ‘Back in Business’ ‘BTG informeert en inspireert !’
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“ Connectiviteit  
is bij de NS key”
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 Zijn achterland heeft eigenlijk niets met logistiek 
of vervoer te maken. Hessel Dikkers is 21 jaar 
lang actief geweest in de financiële sector, met 

functies als Chief Information Officer én Chief Operati-
ons Officer bij ABN Amro en SNS Reaal. De overstap 
naar de Nederlandse Spoorwegen kwam in 2012, waar 
hij als CIO en directielid verantwoordelijk is voor het 
reilen en zeilen op het gebied van ICT. Zijn prestaties 
daar zijn niet onopgemerkt gebleven: In 2014 reikte de 
Tilburgse Universiteit Hessel Dikkers de KUBBIK-prijs 
uit voor zijn ‘buitengewone verdienstelijkheid op het 
gebied van de Informatiekunde en de inzet van Infor-
matietechnologie’. Hij nam daarmee plaats in een illus-
ter rijtje met voorgangers als Jan-Kees de Jager, voor-
malig staatssecretaris en minister van Financiën.

Het ‘runnen’ van de ICT van de NS is geen geringe ver-
antwoordelijkheid, beaamt Dikkers: “ICT is voor de 
Nederlandse Spoorwegen van groot belang. Als 
bepaalde delen van de ICT bij ons uitvallen, dan rijden 
er bijvoorbeeld geen treinen meer. Maar ook hebben 
wij geen inkomsten meer aangezien onze ‘kaartjes’ 
allemaal voorzien zijn van een chip. Zonder een wer-
kende ICT kunnen onze klanten niet meer in- of uit-
checken en hebben wij ook geen omzet meer. Het ver-
voeren  van onze reizigers via het spoor is weliswaar 
ons primaire proces, maar ICT is daar randvoorwaarde-
lijk voor.” 
De inzet van ICT stelt de NS ook in staat te groeien wat 
betreft het aantal reizigers, zegt Hessel Dikkers: “Wij 

vervoeren elk jaar meer reizigers, terwijl de hoeveel-
heid rails nauwelijks groter wordt. Die groei in reizigers 
kunnen wij realiseren door het slimmer en intelligenter 
plannen van onze dienstregeling. En, niet onbelangrijk, 
door het slim en intelligent aanpassen van die dienstre-
geling in het geval van storingen op het spoor. Verder is 
het ook zo dat wij ten opzichte van onze concessiever-
lener, de overheid, de verplichting hebben om de punc-
tualiteit van het treinverkeer en de reizigerstevreden-
heid te verhogen. Dat kan allemaal niet zonder ICT.”

Real time Big Data 
Als voorbeeld van de manier waarop ICT de zoge-
noemde ‘operational excellence’ verhoogt, noemt Dik-
kers het concept van de ‘digitale trein’: “Wij hebben van 
elke trein een soort digitale kopie in onze datacenters. 
Daarin zit alle real time communicatie tussen de trein 
en datacenter. Hierdoor zijn wij weer beter in staat om 
onze treinen te besturen. Verder zijn onze conducteurs 
en machinisten uitgerust met smartphones. Daardoor 
wordt de communicatie tussen de ‘boord’, de treinen, 
en de ‘wal’, de datacenters, aanmerkelijk verbeterd. 
Een derde manier waarop wij de operational excellence 
willen verhogen, is het toepassen van real time analyse 
van de door ons verzamelde Big Data. Om daar vervol-
gens weer op te kunnen acteren. Daar zijn wij overi-
gens nog niet, maar het is wel onze ambitie en visie. 
Hoe dat in de praktijk zal uitwerken? Je kunt bijvoor-
beeld door de GPS-functionaliteit van de trein te gebrui-
ken zien waar een hij zich bevindt. Daar koppel je de 
real time informatie over zijn route aan. Vervolgens kun 
je de machinist via zijn smartphone laten weten hoe hij 
zo energiezuinig kan rijden, bijvoorbeeld door hem te 
vertellen dat er over tien kilometer een sein op oranje is 
gesprongen en binnen een bepaalde tijd op rood gaat 
springen. Hij kan daar op anticiperen en de snelheid 
terugbrengen tot een door ons geadviseerd maximum. 
Tegen de tijd dat hij bij het bewuste sein is aangeko-
men, is het alweer op groen gesprongen en kan de trein 
zonder stoppen doorgaan. Dat scheelt behoorlijk veel 

DE INZET VAN ICT  
STELT DE NS OOK IN STAAT  

TE GROEIEN WAT BETREFT HET 
AANTAL REIZIGERS

Zonder ICT komt de Nederlandse Spoorwegen tot 
 stilstand.  Letterlijk en figuurlijk. Wie dat als geen ander 
weet, is Hessel  Dikkers, Chief Information Officer bij 
BTG-lid NS: “Als de ICT uitvalt, dan rijden er geen  treinen 
en hebben wij geen omzet meer.” Een gesprek over het 
belang van ICT in het algemeen en connectiviteit in het 
bijzonder. Tekst: Paul Teixeira Fotografie: Lars van den Brink

portret BTG lid
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energie en het komt ook de veiligheid ten goede. Dat 
kan alleen met behulp van ICT: je combineert real time 
locatie-informatie met de actuele reisplanning en de 
snelheid van de trein. In Zwitserland zijn de spoorwe-
gen er al mee bezig, zij besparen er jaarlijks zo’n 40 
miljoen franc op de energiekosten mee.” 

Wifi in de trein
ICT wordt bij de Nederlandse Spoorwegen ook toege-
past om het leven van de reiziger zoveel mogelijk te 
veraangenamen. Zo was de NS één van de eerste grote 
vervoerders die internettoegang via wifi-netwerken aan 
boord van zijn voertuigen aanbood. Dergelijke internet-
toegang is onderhand een primaire vereiste geworden 
voor de reiziger, ongeacht of hij voor zakelijke of privé 
doeleinden in de trein stapt. Het is dan ook niet zo gek 
dat de NS daarin blijft investeren. Hessel Dikkers: “Con-
nectiviteit, en de laatste tijd zeker ook de mobiele vari-
ant daarvan, is niet alleen voor onze interne processen 
van essentieel belang; het is ook key voor onze klanten. 
Wij zijn nu bijvoorbeeld bezig om in onze treinen, met 
name de Intercity’s, een upgrade uit te voeren van 3G 
naar 4G.” Technisch gezien, is een dergelijke upgrade 
geen onoverkomelijke uitdaging. 

Er spelen echter andere factoren een rol, aldus de  
NS-topman: “Zo worstelen wij, in alle openheid, met 
de  enorme toename in de vraag naar bandbreedte 
die onze klanten hebben. Om je een indruk te geven: in 
een gemiddelde Intercitytrein zitten tijdens de spits 
duizend mensen. De helft daarvan zit met een smart-
phone of tabletcomputer via het wifi-netwerk op inter-
net. Dat geeft de nodige uitdagingen als het gaat om 
bandbreedte en de quality of service. Verder spelen 
er  ook issues ten aanzien van de mobiele dekking. 
Wij  hebben weliswaar contracten met meerdere 
mobiele operators afgesloten, maar niet ieder van hen 
heeft de dekking van zijn netwerkinfrastructuur in 
geheel Nederland op orde. Daar valt nog wel het nodige 
te winnen.”  ■

WIJ HEBBEN VAN ELKE TREIN 
EEN SOORT DIGITALE KOPIE IN ONZE 
 DATACENTERS 
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 Wie nu aan het Cloud computing-
model wil beginnen, loopt het 
risico de weg kwijt te raken in de 

grote hoeveelheid aan Cloud-mogelijkhe-
den. Om hier een helpende hand in te rei-
ken, heeft BTG in co-creatie met KPN Con-
sulting de afgelopen maanden gewerkt aan 
een nieuwe dienst voor BTG-leden. Het 
resultaat: een onafhankelijke Cloud Con-
nect Scan die BTG-leden helpt bij het maken 
van de juiste afwegingen om tot een beslis-
sing te komen. Er bestaan een heleboel 
Cloud oplossingen – welke kiest u?

Gerard Schiebroek, Directeur Corporate 
Sales, Zakelijke Markt bij KPN: “In de hui-
dige markten wordt samenwerken in een 
‘partner eco-systeem’ steeds belangrijker 
om succesvol te kunnen blijven opereren. 
KPN vindt het ontwikkelen van gezamen-
lijke business proposities met partners 
door middel van co creatie enorm belang-
rijk en effectief. Hiermee kunnen partijen 
elkaar versterken en aanvullen om zo geza-
menlijk een sterkere propositie te hebben 
richting de markt.” De Cloud Connect Scan- 
en Cloud Connect-diensten vallen in een 
raamovereenkomst die KPN met BTG heeft 
afgesloten, waarbij er voor BTG-leden de 
nodige synergetische voordelen aan zitten.
 
Cloud Connect Scan
BTG-leden profiteren van de BTG/KPN 
 Co-creatie, bevestigt Michael Hoekstra, 
Lead Finance KPN Consulting Advisory. 
Hij  is, samen met zijn collega Martijn van 
der Poel (Lead consultant Cloud KPN 
 Consulting Advisory), verantwoordelijk 
voor de samenwerking met BTG. Hoekstra: 
“Het startpunt voor veel organisaties die 
Cloud computing overwegen, is de Cloud 

QuickScan die samen met BTG is vorm-
gegeven. Daarmee wordt een aantal zaken 
bij de bewuste organisatie in kaart gebracht 
en geformaliseerd door middel van een pro-
fessioneel rapport. Te denken valt dan aan 
bijvoorbeeld de belangrijkste business pro-
cessen, de gebruikte applicaties en de 
bestaande ICT-omgeving als geheel. Dat 
doen wij aan de hand van workshops en 
interviews waar zowel ICT’ers als mede-
werkers vanuit de business bij betrokken 
zijn. In een workshop dagen we de ICT-, 
business- en security-afdelingen uit om 
actief na te denken over de impact van 
Cloud Computing. Zo komen we tot een 
shortlist van Cloudservices die interessant 
zijn om te onderzoeken. Ook helpen wij bij 
het maken van de businesscase voor een 
eventuele overgang naar een Cloud. Hoe-
veel tijd het totale Cloud Connect Scan -
traject in beslag neemt, hangt af van de 
organisatie zelf en de complexiteit van de 
processen en de ICT-inrichting. Normaliter, 
bij een middelgrote organisatie, duurt de 
totale Cloud Connect Scan een kleine drie 
weken. De uitkomsten worden door BTG 
beoordeeld en geaccordeerd.” 

Volgens Hoekstra kan de bekeken organi-
satie vervolgens in het uiteindelijke Cloud 
Connect Scan -rapport een vertaling zien 
van de strategische overwegingen naar een 
eerste set kansrijke Cloud-scenario’s en 
hoe een mogelijke  Cloudtransformatie er 
uit zou kunnen zien. Bij dat laatste punt put 
KPN Consulting tevens uit zijn ervaring als 
het gaat om sectorspecifieke zaken waar 
organisaties mee te maken: denk aan 
 bijvoorbeeld governance- en datalocatie-
eisen die toezichthouders stellen aan finan-
ciële dienstverleners. 

Met hulp naar de Cloud
BTG EN KPN CO-CREATIE ONTZORGT BTG-LEDEN

BTG komt, in samenwerking met KPN  Consulting, 
met een nieuw laagdrempelig initiatief om haar leden 
te helpen met de overgang naar de Cloud. Tekst: Paul Teixeira 

in beeld

Scenario’s Cloud-
transformatie 
De consultants van KPN hebben drie moge-
lijke scenario’s ontwikkeld voor de overgang 
van een ‘traditionele ICT-omgeving’ naar een 
Cloud omgeving.

Volledig over naar een extern 
datacenter plus Clouddiensten
Is het niet strikt noodzakelijk om een eigen 
datacenter te behouden en te blijven investe-
ren in licenties? Dan ligt het voor de hand te 
kiezen voor dit scenario. Dat levert het 
meeste op, zowel bedrijfseconomisch als 
organisatorisch gezien.

Behoud eigen datacenter plus 
(externe) Clouddiensten waar 
mogelijk
Wanneer het niet mogelijk is om alles over te 
hevelen naar een extern datacenter – bijvoor-
beeld vanwege compliance redenen of om 
zware connectiviteitseisen – dan zijn er nog 
altijd voldoende mogelijkheden om de ICT-
organisatie flexibeler in te richten.

Behoud eigen datacenter plus zélf 
Cloudprovider worden
Dit scenario is interessant voor organisaties 
die (gedeeltelijk) gaan samenwerken, bij-
voorbeeld in een shared service center. Een 
groot voordeel hiervan is de nieuwe schaal-
grootte en de kans die het biedt om ICT-dien-
sten op een nieuwe flexibele manier aan te 
bieden.
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Met hulp naar de Cloud
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     Mobile Enterprise
     Cloud infrastructuren
     Mission Critical voorzieningen

Wij adviseren, organiseren en implementeren oplossingen 
voor onze opdrachtgevers om daarmee hun 
bedrijfsprocessen en dienstverlening te optimaliseren.
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Havenbedrijf 
Rotterdam: 
slimste haven 
ter wereld Tekst: Paul Teixeira   

Fotografie: Lars van den Brink

BTG-LID PAUL SMITS, 
CHIEF FINANCIAL OFFICER  
PORT OF ROTTERDAM
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 Paul Smits combineert de hoogste financiële rol 
met die van eindverantwoordelijke voor de ICT 
en de inkoop bij BTG-lid Havenbedrijf Rotter-

dam (ook bekend als ‘Port of Rotterdam’). In totaal 
 vallen zes afdelingen (3 financiële, één shared proces 
center, de IT en ten slotte de inkoop) met circa 130 fte’s 
onder zijn supervisie. Zijn achtergrond maakt die com-
binatie minder vreemd dan wellicht op het eerste oog 
zou lijken. Smits, ooit gestart bij TNO als software 
development engineer, had al een gevarieerde carrière 
in de ICT-sector achter de rug voordat hij in Rotterdam 
de financiële en technologische scepter ging zwaaien. 

Bij operator KPN heeft hij van 1989 tot en met 2011 
een breed scala aan functies bekleed: van Manager 
Product Innovation Mobile tot Manager Strategy & 
Innovation Business Market en Chief Financial Officer 
Business Market. Meer dan genoeg bagage om bij 
het  Havenbedrijf Rotterdam zowel de financiële als 
de  ICT-kant (bij het Havenbedrijf ‘Informatie Voor-
ziening’ genoemd) goed te kunnen overzien. “Mijn  IT- 

Als er in Nederland 
één miljoenen bedrijf is te 
 noemen waar IT en telecommu-
nicatie een dragende rol spelen, 
dan is dat het BTG-lid Haven-
bedrijf  Rotterdam wel. Zonder 
ICT staat de bedrijvigheid in één 
van ‘s werelds grootste havens 
stil. In de visie van Paul Smits, 
Chief Financial Officer met 
inkoop en ICT in de portefeuille, 
dient IT en telecommunicatie 
 echter meer dan louter ter 
ondersteuning van de bedrijfs-
eigen processen: het stelt ‘zijn’ 
haven ook in staat stelt om 
nieuwe wegen in te slaan.

portret BTG lid

MIJN IT- EN TELECOM-
ACHTERGROND STELT MIJ 

IN STAAT OM OOK ALS  
SPARRING PARTNER VOOR HET  

ICT-MANAGEMENT TE FUNGEREN
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en tele comachtergrond stelt mij in staat om ook 
als  sparring partner voor het ICT-management te 
 fungeren”, aldus Smits.

Slimste haven
“Wij zijn sinds 2004 niet meer de grootste haven 
wereldwijd, dus moeten wij de slimste haven ter wereld 
worden.” Dat zei Paul Smits begin maart dit jaar tijdens 
een presentatie op het high tech evenement ‘Nederland 
Innoveert’. Het typeert de manier waarop het bedrijf 
(met een omzet van 660 miljoen euro en een winst van 
215 miljoen) zoekt naar manieren om via de toepas-
sing van ICT zowel bestaande processen te verbeteren 
als nieuwe diensten en producten te ontwikkelen. 
Smits: “Je moet jouw eigen koers uitzetten, daar geloof 
ik erg sterk in. Je kunt de toekomst niet voorspellen, 
maar je kunt hem wel uitvinden. Een maakbare toe-
komst, inderdaad. Er zijn voldoende voorbeelden van 
bedrijven die vastzitten of – zaten in hun eigen busi-
ness model, neem bijvoorbeeld Nokia of Kodak en Fuji. 
Ik denk dat je in de toekomst ook voldoende van dat 
soort voorbeelden in de logistieke sector zult  vinden.” 

Het is duidelijk dat Paul Smits niet van plan is om dat 
te laten gebeuren met het Havenbedrijf. “Een haven 
wordt al heel lang gezien als een plek waar overslag 
van goederen plaatsvindt. Het belang van een haven 
wordt ook afgemeten aan het aantal tonnen dat 
daar  wordt overgeslagen. Zo wordt ook de lijst van 
’s werelds grootste havens samengesteld. Wij waren in 
2003 nog de grootste haven ter wereld, daarna zijn wij 
binnen één jaar op dat gebied gepasseerd door Shang-
hai en Singapore. Sindsdien zijn wij gezakt naar plek 
acht op die bewuste lijst. Van de tien grootste havens 
zijn er inmiddels acht Chinees. Dus op kwantiteit, het 
aantal overgeslagen tonnen, gaan wij het in Rotterdam 
niet winnen. Maar wat mij betreft, is het aantal tonnen 
in de toekomst niet louter meer maatgevend voor het 
belang van een haven. Ik denk eerder aan bijvoorbeeld 
de toegevoegde economische waarde voor een land of 
regio als een goede indicator, want dan spelen er meer 
factoren mee dan alleen de overgeslagen tonnen. Wij 
meten die overigens al sinds enige jaren structureel.”

Economische waarde vergroten
Het Havenbedrijf is al langer bezig met het vergroten 
van de economische toegevoegde waarde voor de 
regio. Smits: “Wij richten ons sinds een aantal jaren bij-
voorbeeld op de offshore-sector door voor berei dingen, 
zoals het afmonteren van offshore -schepen, in de 
haven te laten plaatsvinden. Een mooi recent voorbeeld 
daarvan is de Pioneering Spirit (een schip bedoeld voor 
de ontmanteling van offshoreplatformen en dat tevens 

het grootste schip in haar klasse is, red.) die dit jaar op 
de Tweede Maasvlakte wordt afgemonteerd.”

De IT en telecommunicatie kan, aldus Paul Smits, ook 
een rol spelen in het vergroten van de economische 
toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven. “Je 
ziet op dit moment dat de informatievoorziening voor 
iedere individuele schakel in de keten in verregaande 
mate geoptimaliseerd is. Denk aan de hypergeavan-
ceerde containerterminals op de Tweede Maasvlakte, 
waarbij het plaatsen en ophalen van containers geau-
tomatiseerd gebeurt. Je kunt hier gerust spreken over 
een state of the art ICT-infrastructuur. Een voorbeeld. 
Op het moment dat bananen vanuit Zuid-Amerika via 
een schip hun weg naar een Nederlandse supermarkt 
moeten vinden, dan zie je dat de informatievoorziening 
per schakel in de keten heel geavanceerd is. Maar dat 
geldt weer niet voor de informatievoorziening over de 
gehele keten. Omdat de informatie per individuele 
schakel niet wordt gedeeld. Ik sprak laatst in het West-
land met een groothandelaar in fruit. Hij vertelde mij 
dat er pas een vrachtwagen naar de Rotterdamse 
haven gaat als het schip die de bananen vervoerde 
alweer uit Rotterdam is weggevaren. Want dan weet hij 
zeker dat de bananen daadwerkelijk aan land staan. 
Dat moet beter kunnen, aangezien er genoeg informa-
tie aanwezig is over de diverse stadia in het logistieke 
proces. Die gegevens zijn alleen niet samengebracht 

en inzichtelijk gemaakt. En daar zijn wij mee bezig. Wij 
noemen dat concept de ‘Logistieke Informatie Hub’, 
waarbij er in de haven niet alleen fysieke goederen 
maar ook allerlei soorten informatie samenkomen. 
Dat doen wij ook samen met andere partijen. Wij geven 
derde partijen de kans om daar applicaties voor te 
maken. Zo hebben wij al een paar keer een ‘Hackathon’ 
gehouden voor start-ups. Zij konden daarbij de data 
gebruiken die wij beschikbaar hebben. Daar zijn hele 
leuke concepten uit voortgekomen, zoals een systeem 
om binnenvaartschippers onderling en met de buiten-
wereld te laten communiceren aan de hand van de 
bestaande identificatienummers die voor elk schip 
bestaan. Er is erg veel mogelijk met de informatie die 
het Havenbedrijf tot zijn beschikking heeft. Wij staan 
pas aan het begin van deze ontwikkelingen. ICT veran-
dert business modellen van organisaties en dat geldt 
ook voor het Havenbedrijf  Rotterdam.” ■

JE KUNT DE TOEKOMST NIET 
 VOOR SPELLEN, MAAR JE  
KUNT HEM WEL UITVINDEN
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 Actuele thema’s op het gebied van ICT en tele-
communicatie vragen steeds vaker om een 
aanpak op Europees niveau. Om als Neder-

landse branchevereniging internationaal haar stem 
krachtig te laten horen, zoekt BTG in het lobbytraject de 
samenwerking op met de internationale counterpart 
INTUG (International Telecommunications Users 
Group) en de Belgische branchevereniging BELTUG.

Een actueel voorbeeld van internationale lobby was 
de bijeenkomst op 21 mei jongstleden in Brussel,  waar 
ook de Britse vereniging CMA/BCS aanwezig was. Deze 
drie brancheverenigingen namen deel aan een interna-
tionale dialoog over actuele ICT-thema’s. Gespreks-
partners waren vertegenwoordigers van de EU-Com-
missaris Gunther Oettinger, die verantwoordelijk is voor 
de Digitale Agenda. Onderwerp van gesprek was de 
invloed van beleidsbesluiten op de Europese markt-
werking en andere actuele thema’s, zoals cloud servi-
ces, netneutraliteit, mobile services, standaardisatie 
van mobiele netwerken, roaming en telekwetsbaarheid. 

BTG heeft haar ambitie geagendeerd om in Nederland 
te streven naar realisatie van geïntegreerde mobiele 
dienstverlening, waaronder authenticatie, M2M-com-
municatie, borging van bereikbaarheid en beschikbaar-
heid van mobiele providers (in relatie tot telekwest-
baarheid) en meerdere providerdiensten op één SIM. 
Deze trend in de mobiele dienstverlening werd erkend 
door een aantal operators die deelnamen aan de paral-
lelsessies en gaven aan hierop te anticiperen in de ont-
wikkeling van hun eigen dienstverlening, waarbij zij 
open staan voor dialoog. Daarnaast onderschrijven zij 
de noodzaak om tot een standaardisatie te komen van 
de aanleg van mobiele indoor netwerken.

Tijdens de discussie bleek overigens ook dat andere 
landen, zoals België, dit als belangrijke thema’s zien. 
BTG en BELTUG werken er aan om in combinatie met 
INTUG, een aantal thema’s gezamenlijk te agenderen. 
Vertegenwoordigers van marktpartijen en de Europese 
commissie geven aan deze dialoog graag met deze 
brancheverenigingen te voeren.  ■

BTG bouwt aan 
 strategische  allianties

Tekst:  
Margreet Sandee

DANIELLE JACOBS
CHAIRMAN INTUG EN DIRECTEUR BELTUG

“Steeds meer beslissingen met een belangrijke 
impact op het ICT-beleid in bedrijven worden 
bepaald op Europees niveau. Ook wordt het ICT-
beleid binnen ondernemingen steeds internationa-
ler aangepast. Daarom is het belangrijk dat natio-
nale verenigingen van zakelijke ICT-gebruikers de 
krachten bundelen en samen met de Europese 
Commissie spreken. De mensen van de Commissie 
zijn ook sterk geïnteresseerd in de standpunten van 
de zakelijke gebruikers, omdat ze zeer veel inpunt 
krijgen vanuit de ICT-leveranciers.”

in beeld
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Wij willen onze leden en 
andere organisaties in staat 
 stellen om een voudiger en 
 goedkoper over te stappen naar 
een andere mobiele operator

visie
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“Op dit moment vereist het 
 overgaan van de ene naar de 
an dere mobiele operator onder 

meer het omwisselen van de simkaart in de 
mobiele telefoon. Dat is geen probleem 
voor de gemiddelde consument, maar voor 
grootzakelijke af nemers betekent het een 
operatie waarin tot honderdduizenden sim-
kaarten moeten worden vervangen”, aldus 
BTG-bestuurslid Teus van der Plaat. “Die 
omvang zal alleen maar groter worden 
door ontwikkelingen als de opmars van 
Machine-to-Machine communicatie waarin 
allerlei soorten appa raten via het mobiele 
netwerk gege vens uitwisselen, denk aan 
CV-ketels en auto’s. Bij dat soort toepassin-
gen is het verwisselen van simkaarten 
sowieso een zeer omvangrijke en kosten-
technisch bijna niet te realiseren operatie. 
Uiteindelijk willen wij onze leden en andere 
organisaties in staat stellen om op een een-
voudige en minder kostbare manier over te 

stappen naar een andere mobiele operator. 
Net zoals het nu al kan met producten in de 
consumentenmarkt, zoals gezondheidsver-
zekeringen en energiecontracten. Het past 
ook in het streven van de Autoriteit Consu-
ment en Markt (ACM, onderdeel van het 
ministerie van Economische Zaken, belast 
met onder andere het toezicht op de tele-
commarkt, red.) naar meer transparantie in 
de telecommunicatiemarkt.”

Niet over één nacht ijs
BTG gaat bij het verkennen van de gedeelde 
MNC-dienstverlening niet over één nacht 
ijs. Zo heeft TNO vorig jaar een uitgebreid 
onderzoek gedaan naar de technische 
haalbaarheid van een dergelijk initiatief. 
Ook is er door het in telecommunicatie 
gespecialiseerde adviesbureau Stratix een 
rapport geproduceerd waarin de juridische 
en zakelijke aspecten in kaart zijn gebracht. 
“Wij zitten nu in het stadium dat er een 

 sluitende business case moet worden 
 ge  maakt, waarin diverse zaken (zoals con-
sequenties, kosten en opbrengsten) in 
beeld worden gebracht. Dat doen wij met 
een aantal andere partijen. Uiteindelijk 
moet het duidelijk worden of het een en 
ander voldoende meerwaarde heeft voor 
de grootzakelijke gebruikers en financieel 
gezien haalbaar blijkt om met deze dienst-
verlening te komen”, zegt BTG-secretaris 
Teus van der Plaat. 
De technische complexiteit en de omvang 
van een gedeelde MNC-dienst brengt ook 
de nodige kosten met zich mee, legt Van 
der Plaat uit. “Een mobiel netwerk bestaat 
in feite uit drie delen. Allereerst heb je de 
zogenoemde ‘mobiele core’, daar zitten de 
kernfuncties van het mobiele netwerk, 
zoals het afhandelen van telefoonverbin-
dingen. Verder is er de proxy: een soort 
schakelaar tussen de netwerken van de 
verschillende operators. Daarvan is er één 

Een eigen 
 netwerkcode

Tekst: Paul Teixeira
Fotografie: Marco 

Mekenkamp

De BTG onderzoekt sinds medio 2014 of er door de vereniging een 
nieuwe dienst zou kunnen worden aangeboden. Het gaat om het 
aanbieden van zogenoemde gedeelde ‘Mobile Network Code’. 
(MNC). De bij BTG aangesloten organisaties – en andere geïnte-
resseerde partijen - krijgen hiermee feitelijk een ‘eigen 
netwerkcode’ in plaats van de code die bij een bestaande operator 
hoort. Een dienst waarmee grote organisaties de kosten voor het 
overstappen tussen mobiele operators aanmerkelijk beperken. 

KOSTENBESPARINGEN BIJ OVERSTAPPEN  
TUSSEN MOBIELE OPERATORS
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bedoeld voor commerciële bedrijven en 
één voor aanbestedingsplichtige organisa-
ties. Dat is door de Nederlandse wetgever 
zo geregeld. En daarnaast is er het ‘Radio 
Area Network’, de optelsom van zaken als 
frequenties, zendmasten, glasvezelverbin-
dingen en basisstations. Het RAN zorgt er 
voor dat er communicatie mogelijk is tus-
sen mobiele apparaten en de mobiele core. 

In dat laatste zitten de grootste investerin-
gen voor een operator.”

Kostenposten
Een gedeelde MNC-dienst behelst dat je 
zelf moet zorgen voor het mobiele core-
gedeelte en de proxy. Je maakt daarbij, 
tegen betaling, gebruik van het bestaande 
Radio Access Network van de vier mobiele 

operators in Nederland. “De mobiele core 
zou onder de verantwoordelijkheid van BTG 
vallen. Voor de technische invulling zijn wij 
nu aan het kijken bij partijen die onder de 
noemer ‘Mobile Virtual Network Enabler’ 
vallen: organisaties die dit soort werkzaam-
heden al verrichten voor mobiele operators 
zonder een eigen netwerk (de zogenoemde 
‘Mobile Virtual Operators’, red.). Bij een der-
gelijke MVNE zouden wij ook het afsluiten 
van internationale roamingafspraken met 
buitenlandse operators onder kunnen bren-
gen. Voor alle duidelijkheid: onze leden en 
andere organisaties moeten daarbij nog 
steeds zelf een contract voor mobiele data 
en telefonie bij een operator afsluiten”, zegt 
BTG-bestuurslid Van der Plaat.

“Kort samengevat, heb je te maken met vier 
belangrijke kostenposten: de ‘air time’ (het 
feitelijke mobiele telefoneren en dataver-
bruik, red.), de proxy, de mobiele core en de 
provisioning (het beheer, red.).” Voor de air 
time-kosten worden afspraken gemaakt 
met de vier mobiele operators die in Neder-
land over een eigen netwerkinfrastructuur 
beschikken (KPN, T-Mobile, Tele2 en Voda-
fone), aldus Teus van der Plaat. “De kosten 
voor een proxy zijn al bekend: energienetbe-
heerder Enexis is de eerste organisatie die 
van de verruimde Nederlandse MNC-rege-
ling gebruikt en zij hebben zelf een proxy 

De International Mobile Subscriber Identity, 
IMSI, is een unieke cijferreeks van maximaal 
vijftien nummers waarmee individuele mo -
biele telefoons zich kenbaar maken op de 
netwerken in binnen- en buitenland. De IMSI 
zit opgeslagen in de simkaart van de mobiele 
telefoon. Onderdeel van de IMSI-cijferreeks 
zijn de Mobile Country Code (het ‘thuisland’ 
van het netwerk) en de Mobile Network Code 
(kortweg: MNC), bestaande uit maximaal drie 
cijfers. Hiermee wordt het ‘thuisnetwerk’ van 
de bewuste telefoon aangeduid, oftewel: het 
netwerk van de operator bij wie de gebruiker 
zijn abonnement heeft afgesloten.

In Nederland kent de toezichthouder Autori-
teit Consument en Markt (onderdeel van het 
ministerie van Economische Zaken) de MNC’s 

toe aan operators en enkele andere organi-
saties (zoals het ministerie van Defensie). De 
Nederlandse wetgeving op het gebied van 
MNC is in 2014 verruimd, zodat het niet langer 
alleen aan operators en een klein aantal 
andere partijen voorbehouden is om een 
eigen IMSI-reeks te krijgen. Voortaan is dat 
eveneens mogelijk, zij het onder strikte voor-
waarden, voor andere organisaties. Het minis-
terie van EZ heeft reeds één IMSI-reeks toe-
gekend aan energienet beheerder Enexis. Het 
kan hierdoor circa 500.000 eigen simkaarten 
gaan toepassen in zijn slimme meters. 

Overigens gebruikt Enexis de mogelijkheid 
nog niet actief. Het houdt deze optie achter 
de hand als een ‘verzekeringspremie’ voor 
de toekomst. 

Wat is MNC?

Jan van Alphen,  
voorzitter BTG-bestuur.

Voor de  
air time-kosten 
worden afspra-

ken gemaakt 
met mobiele  

operators 
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opgezet. Desgewenst zou BTG deze eventu-
eel kunnen  hergebruiken. Overigens het wel 
zo dat de Autoriteit Consument en Markt 
eist dat er een aparte proxy komt voor niet-
commerciële partijen – zoals overheidsin-
stanties die aanbestedingsplichtig zijn – en 
een aparte proxy voor het commerciële 
bedrijfsleven. In het geval van BTG, met een 
mix van overheid en bedrijven in het leden-
bestand, komt het er op neer dat wij over 
twee aparte proxy’s moeten beschikken.”

Neutrale organisatie
De Autoriteit Consument en Markt laat des-
gevraagd weten dat het in principe gedeelde 
MNC-initiatieven toejuicht. “ACM vindt het 
belangrijk dat overstappen tussen tele com-
aanbieders zo makkelijk mogelijk is. 
Daar om is het ook goed dat BTG partijen 
die grootschalig Machine to Machine-toe-
passingen gebruiken bij elkaar brengt”, 
aldus de ACM-woordvoerder. “Alleen als 

BTG met behulp van een MNC zelf telecom-
dienstverlening gaat leveren, dan zouden 
de afnemers aan BTG vast zitten. Dan 
vormt BTG eigenlijk zelf een overstapdrem-
pel en dat is niet de bedoeling. Dat hebben 
we BTG ook al laten weten. Wat wel kan, is 
dat grootschalige M2M-gebruikers afzon-
derlijk bij ACM de gedeelde MNC aanvra-

gen. BTG kan dan zorgen dat deze M2M-
gebruikers een neutrale organisatie 
oprichten die de gedeelde MNC technisch 
beheert. Ook op die manier zijn grootscha-
lige M2M-gebruikers minder afhankelijk 
van de grote telecomaanbieders, zonder 
dat ze vast zitten aan BTG.”

Jan van Alphen, voorzitter BTG, benadrukt 
de onafhankelijkheid van de vereniging: 
“BTG onderzoekt de wenselijkheid en haal-
baarheid van een gemeenschappelijke 
proxy als geïntegreerde dienstverlening 
voor haar leden en overige geïnteresseerde 
bedrijven. Als onafhankelijke partij kunnen 
wij  een schakel vormen door invulling van 
deze complexe maatwerkbehoefte van 
zakelijke klanten en de providers en leveran-
ciers die dit mogelijk maken. Hiermee ont-
zorgen wij onze leden en creëren tevens een 
meerwaarde voor de aanbieders. Het swit-
chen van operators en implementatietrajec-
ten door providers zullen hiermee in de toe-
komst worden vereenvoudigd. Om op de 
reactie van ACM terug te komen: het is dus 
zeker niet zo dat BTG als operator zal gaan 
optreden. Wij behouden te allen tijde onze 
onafhankelijkheid als vereniging van groot-
zakelijke afnemers van data en telecommu-
nicatieproducten.”

Proefproject
Als een sluitende businesscase is te reali-
seren, zal  BTG een Request for Information 
en aansluitend een Request for Proposal 
de deur uit doen. “Dat zal hopelijk nog dit 
jaar kunnen gebeuren”, zeg Van der Plaat.
Een andere vereiste is dat er BTG-leden zijn 
die de rol van ‘launching customer’, klanten 
van het eerste uur, op zich willen nemen. 
Teus van der Plaat: “Wij hebben gesprekken 
gevoerd met onze leden en daarbij heeft een 
aantal van hen aangegeven dat zij willen 
participeren in het proefproject dat wij uit-
eindelijk willen starten.” Een dergelijk proef-
project start met ‘enkele duizenden sim-
kaarten’, zegt hij. Over hoeveel BTG-leden en 
andere partijen uiteindelijk hiervan gebruik 
gaan maken, wil hij nog geen voorspelling 
geven. “Ik denk dat wij zouden kunnen star-
ten met honderdduizend tot tweehonderd-
duizend simkaarten. Dat kan oplopen tot 
enkele miljoenen simkaarten.” ■

BTG zal zeker 
niet als 

 operator gaan 
optreden 

Vorig jaar heeft BTG onder haar leden een 
enquête uitgevoerd om de behoefte naar een 
gedeelde MNC-dienst te inventariseren. Daar-
uit bleek dat 80 procent van hen geïnteres-
seerd is in een dergelijke dienstverlening, mits 
de financiële voorwaarden marktconform zijn. 
“Dat vertegenwoordigt een substantieel deel 
van de grote bedrijven in  Nederland”, vertelde 
Teus van der Plaat eind 2014 in het BTG 
Magazine, het tijdschrift van de Branchever-
eniging Telecom Grootgebruikers. 

Het grote voordeel van een gedeelde MNC-
dienst voor grootgebruikers is dat zij dan niet 
meer te maken hebben met een ‘vendor lock-
in’ omdat er simkaarten van een bepaalde 
ope rator in grote hoeveelheden in gebruik zijn 
in m2m-oplossingen of reguliere mobiele toe-
stellen. Terughalen en verwisselen van de 
simkaarten is in veel gevallen een te dure en 
te complexe operatie, waardoor een overstap 
naar een andere operator onnodig kostbaar 
blijkt. Met de verruiming van de MNC-regelge-
ving komt hier een einde aan, omdat bedrijven 

via de zogenaamde gedeelde MNC-construc-
tie veel minder afhankelijk van de publieke 
netwerkoperators worden. 

Naast het niet meer hoeven te wisselen van 
simkaarten, is het grote voordeel van een 
eigen MNC-subreeks dat het mogelijk wordt 
om een overeenkomst met meer dan één ope-
rator te sluiten, zo stelde Van der Plaat des-
tijds: “Je kunt met een eigen netwerkcode een 
contract met de vier grote operators in Neder-
land afsluiten, waardoor het theoretisch en 
technisch mogelijk wordt om met één sim-
kaart te bellen op vier verschillende net-
werken. Die vrijheid is voor veel van onze 
leden een heel aantrekkelijk argument. Boven-
dien zijn veel van onze leden wel bereid om 
wat meer te betalen als ze de mogelijkheid 
krijgen makkelijk te schakelen tussen de 
mobiele netwerken van de diverse operators. 
Dat biedt soelaas als zij bijvoorbeeld door een 
grote storing of een andere calamiteit niet 
meer kunnen bellen op het netwerk van hun 
eigen aanbieder.”

Waarom is de gedeelde  
MNC-dienst  interessant?
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Mobile Security: 
niet louter een 
technische zaak 

“Cybercriminelen en ‘gewone’ 
hackers gaan zich in 2015 
meer en meer concentreren op 

mobiele apparaten zoals smartphones, 
tabletcomputers en slimme horloges.” Het 
is een voorspelling die uit de koker komt 
van Mike Raggo, een vooraanstaande Ame-
rikaanse securityspecialist met de nodige 
standaardwerken op het gebied van com-
puterveiligheid op zijn naam. Hij staat niet 
alleen in deze verwachting. 

In 2018 zal zo’n 70 procent van alle mobiele 
professionals alle werkzaamheden met 
behulp van zogenoemde ‘personal smart 
devices’ (van smartphone tot slim horloge) 
uitvoeren, aldus het toonaangevende 

marktonderzoeksbureau Gartner. Deze ont-
wikkeling gaat, zo stelt het bureau, hand in 
hand met de stijgende populariteit van op 
cloud computing gebaseerde applicaties 
en diensten. Met andere woorden: niet 
alleen de ‘client-hardware’ zal zich meer en 
meer buiten de kantoormuren bevinden, 
ook de bedrijfsapplicaties en -gegevens zijn 
elders te vinden. Het verhoogt het gebruiks-
gemak weliswaar, maar tegelijkertijd neemt 
de kwetsbaarheid voor aanvallen door 
kwaadwillenden exponentieel toe. 
Deze ontwikkelingen vereisen een goed 
doordachte security strategie en de imple-
mentatie van diverse security tools. Een 
veelheid aan dergelijke software is volop 
verkrijgbaar: van antivirus apps tot en met 

Mobile Device Management programma-
tuur. Verder zijn leveranciers als het Cana-
dese BlackBerry (bekend van de gelijkna-
mige smartphones) en de Zuid-Koreaanse 
fabrikant Samsung zijn met hun respec-
tievelijke softwareproducten (BlackBerry 
Enterprise Server en Samsung Knox) volop 
bezig om oplossingen te vervolmaken die 
mobiele apparaten zowel beter beheers-
baar als veiliger moeten maken. 
Hetzelfde geldt voor andere bekende 
namen in de mobiele markt, zoals Google 
(Android) en Apple (iOS). Volgens industrie-
analisten is het installeren van een anti-
virus app niet afdoende: hiermee wordt 
het  bewuste apparaat immers alleen 
beschermd voor aanvallen met behulp van 

Smartphones, tabletcomputers, slimme horloges: het aantal 
mobiele apparaten waarmee werknemers bedrijfsapplicaties 
en –data ‘on the road’ kunnen gebruiken, neemt alleen maar 
toe. En daarmee worden de veiligheidsrisico’s van het mobiele 
gebruik ook groter. Organisaties moeten rekening houden met 
een verhoogde belangstelling van hackers en criminelen voor 
de handige apparaten waarmee gebruikers onderweg hun werk 
kunnen doen.

Tekst: Paul Teixeira

SECURITY-OPLOSSINGEN MOETEN HAND IN HAND 
GAAN MET HET VERHOGEN VAN HET BEWUSTZIJN 
EN DE KENNIS VAN GEBRUIKERS

visie
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Volgens  
industrie- 

analisten is het 
installeren van 

een antivirus app 
niet afdoende 

virussoftware. Het laat de weg open voor 
hackers die andere methoden gebruiken 
om de informatie te raadplegen die op de 
smartphone is opgeslagen of die via de 
smartphone verbinding willen krijgen tot 
het bedrijfsnetwerk, zo stellen zij. Daarvoor 
vormt Mobile Device Management-soft-
ware in combinatie met ‘reguliere’ security 
tools in de eigen infrastructuur een beter 
hulpmiddel: het stelt een ICT-afdeling in 
staat om gevoelige bedrijfsdata af te scher-
men en (als het echt nodig is) op afstand 
desgewenst ook volledig te wissen. 
Als het gaat om mobile security, kunnen 
organisaties naar mijn mening tussen twee 
strategieën kiezen”, zegt Victor Viveen, 
bestuurslid BTG. “Allereerst kun je een rela-

tief onveilig device met een ‘veilige contai-
ner’ uitrusten. Dan heb je een afgeschermde 
werkomgeving op het apparaat. Deze stra-
tegie is nodig als de organisatie ook voor 
Bring Your Own Device (het zakelijk gebrui-

ken van apparaten zoals smartphones en 
tabletcomputers die door werknemers privé 
zijn aangeschaft, red.) gaat. Dat geeft de 
gebruiker veel vrijheid op het apparaat, 
maar het nadeel is dat hij extra moet inlog-
gen voordat er met de zakelijke omgeving 
aan de slag kan worden gegaan. Ook kan 
hij in die ‘container’ geen native apps 
gebruiken.” De tweede mogelijkheid is vol-
gens Viveen het ter beschikking stellen van 
een volledig door de ICT-afdeling beheerd 
apparaat: “Het device kan dan vanuit de 
beheeromgeving worden ingesteld. Hier-
door beperk je de gebruiker wel in zijn 
bewegingsvrijheid. Veel dingen, zoals de 
lengte van het wachtwoord op het appa-
raat, worden dan namelijk centraal afge-

In de loop van 

dit jaar zullen 

ruim 75 procent 

van alle mobiele 

applicaties niet 

door de meest 

eenvoudige 

veiligheidstests 

zullen komen.
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Bedreigingen &  
(mogelijke) gevolgen

Verlies of diefstal van het apparaat
•  Vertrouwelijke zakelijke en privé informatie komt in handen van derden.
•  Inbreuk op de privacy van de rechtmatige eigenaar, mogelijk leidend tot 

identiteitsfraude.
•  Ongeautoriseerde toegang tot online en cloud diensten.
•  Financiële schade door niet-gebudgetteerde vervangingsaanschaf plus 

eventuele telefonie- en datakosten die door ongeautoriseerde derden 
worden gemaakt.

Phishing (vaak via mail, sms-berichten en  
sociale media verspreid)
•  Gevoelige informatie - zoals financiële data en inloggegevens - komt in 

handen van derden.
Mal- en spyware
•  Inbreuk op de privacy van de rechtmatige eigenaar, mogelijk leidend tot 

identiteitsfraude.
•  Financiële schade door eventuele telefonie- en datakosten die door • 

ongeautoriseerde derden worden gemaakt.
•  Derden kunnen ongewenst mobiele telefoongesprekken en voice mail 

afluisteren plus data-invoer en -verkeer onderscheppen.

Quick Response Codes (QR)
•  Ongewild en ongemerkt binnenhalen van mal- en spyware.
•  Inbreuk op de privacy van de rechtmatige eigenaar, mogelijk leidend tot 

identiteitsfraude.
•   Het apparaat kan door kwaadaardige apps niet meer goed functioneren.

Wifi-netwerken
•   Derden kunnen het dataverkeer dat via een publiek netwerk loopt, 

‘aftappen’ waardoor gevoelige informatie (zoals inloggegevens en 
financiële data) wordt onderschept.

Tien mobile  
security tips

1  Beveilig het apparaat met een PIN-code of een 
wachtwoord.

2  Sta alleen dat er apps worden geïnstalleerd die van 
een bekende en vertrouwde bron afkomstig zijn.

3  Maak geregeld backups van de data die op het 
apparaat opgeslagen zijn.

4  Hou de software (zowel het besturingssysteem 
als de apps) op het apparaat up to date.

5  Voorkom dat gebruikers het apparaat kunnen 
‘jail≈breaken’.

6  Zorg er voor dat gebruikers altijd correct uitloggen 
(zowel websites als apps).

7  Schakel bepaalde functionaliteit (wifi, locatie 
diensten en bluetooth) uit als er geen noodzaak 
toe is.

8  Laat gebruikers geen of zo min mogelijk 
 vertrouwelijke informatie via mobiele mail of 
sms- en chatberichten versturen.

9  Laat gebruikers niet op links of attachments klikken 
bij ongevraagde mail-, sms- of chatberichten.

10  Installeer een mobile security app en zorg voor 
afdoende afscherming van privé en zakelijke 
gegevens via bijvoorbeeld een Mobile Device 
Management-oplossing.

Op btg.org zijn diverse marktpartijen te vinden die 
gespecialiseerd zijn op het gebied van zowel de 
technische aspecten als de organisatorische kant van 
mobile security.

Mobile security:  
Bedreigingen & tips 
Security softwareproducent McAfee, onderdeel van het chipfabrikant Intel, heeft in kaart 
gebracht wat de belangrijkste (en soms onvermoede) mogelijke gevaren zijn die bij het gebruik 
van smartphones en tabletcomputers om de hoek komen kijken. Het bedrijf heeft ook maar tien 
beveiligingstips gegeven. 

dwongen. Nadeel hiervan is dat veel gebrui-
kers dit niet willen, want als ze het device 
voor iets simpels willen gebruiken, moeten 
ze bijvoorbeeld ook dat lange wachtwoord 
invoeren. Het kan leiden dat gebruikers er 

voor kiezen twee devices te nemen: één 
voor privé en een voor de zaak.”

Apps en gebruikers
De schuld kan echter niet volledig bij 

kwaadwillende criminelen worden gelegd. 
Gartner voorziet bijvoorbeeld dat in de loop 
van dit jaar ruim 75 procent van alle mobiele 
applicaties niet door de meest eenvoudige 
veiligheidstests zullen komen. Dat geldt, 



31BTG  In Business

Een goed 
 security beleid, 
gedragen door 

de directie,  
is van essenti eel 

belang

Hoe groot is eigenlijk de dreiging van 
kwaadaardige apps? De Amerikaanse 
ICT-security specialist FireEye heeft 
in 2014 circa zeven miljoen apps 
voor de besturingssystemen iOS 
(Apple) en Android (Google) geanaly-
seerd. Daaruit bleek dat maar liefst 
31 procent van de populaire pro-
grammatuur (met meer dan 50.000 
downloads per  app) in de Google 
Play Store kwetsbaarheden bevatten 
die op afstand door derden kunnen 
worden misbruikt. Ook iOS-software 
blijft – ondanks de relatief strenge 
controle op apps door fabrikant 
Apple – niet ongeschonden. Onder-
zoekers van FireEy ontdekten dat 
1408 iOS-apps uit de App Store 
ingebakken voorzieningen bevatten 
waarmee hackers toegang tot 
mobiele data en de smartphone of 
tabletcomputer kunnen verkrijgen.

FireEye heeft tevens de herkomst van 
die 1408 kwaardaardige iOS-apps 
geanalyseerd: De Verenigde Staten 
blijkt de grootste ‘leverancier’ te zijn.

  Aantal 
   kwaadaardige
Land iOS-apps

Verenigde Staten 660

China 361

Groot-Brittannië 223

Frankrijk 62

Andere landen 102 

Kwaadaardige 
apps

aldus Gartner, zowel voor de software die 
door externe ontwikkelaars wordt gemaakt 
als de applicaties die afkomstig zijn uit de 
koker van de interne ICT-afdeling. Die 
kwetsbaarheid treft elke organisatie die 
veel gebruik maakt van mobiele apparaten 
en een ‘Bring your Own Device’-strategie 
toepassen. 

En, niet onbelangrijk, het betekent ook dat 
gebruikers (van hoog tot laag in de hiërar-
chie van een organisatie) zich beter bewust 
moeten zijn van de gevaren die mobiel wer-
ken met zich meebrengen. Dit werd pijnlijk 
duidelijk tijdens een recente door BTG 
ge organiseerde bijeenkomst over mobile 
security. Een ‘witte hacker’ in dienst van de 
vooraanstaande Nederlandse security spe-
cialist Traxion liet daar zien hoe betrekkelijk 
eenvoudig het is om in onbewaakt ogenblik 
een Android-smartphone te kraken. Binnen 

letterlijk luttele seconden was de hacker – 
met behulp van een laptop die zich voor-
deed als een publiek wifi-netwerk – in staat 
om alle informatie opgeslagen op de tele-
foon te bekijken en aan te passen. Het ont-
breken van deugdelijke security software 
op de bewuste smartphone was niet de 
enige fout: het ging ook om de bewustwor-
ding van de gebruiker. “Maak zo weinig 
mogelijk gebruik van een publiek wifi-net-
werk, je weet immers niet op voorhand of 
het hier gaat om officiële infrastructuur of 
dat het een valstrik betreft”, aldus Traxion-
consultant Peter Rietveld. 
Een goed security beleid, gedragen door de 
directie van een organisatie, is van essenti-

eel belang, zo stellen experts. Daarin moe-
ten duidelijk de ge- en verboden met betrek-
king tot het gebruik van mobiele apparaten 
en apps worden vastgelegd. Bij BTG-lid IBM 
Nederland worden hierover bijvoorbeeld 
duidelijke afspraken gemaakt met de werk-
nemers. En zij krijgen de nodige training om 
te voorkomen dat het toch nog mis kan 
gaan door een gebrek aan bewustwording 
en kennis op het gebied van ICT-security. 
Want, hoe goed ook de hard- en soft-
warematige beveiliging van mobiele appa-
ratuur ook moge zijn: een slordige gebrui-
ker kan al die dure security-oplossingen 
teniet doen. 

Duidelijke afspraken
“Het mobiele werken brengt met zich mee 
dat veiligheid niet meer iets is wat je als 
organisatie in alle gevallen kunt garanderen 
en dichttimmeren”, voegt BTG-bestuurslid 
Victor Viveen toe. “Zowel de werkplek, het 
netwerk als ook de manier van gebruiken, 
bevinden zich nu eenmaal buiten de af te 
schermen bedrijfsmuren. Het betekent dat 
veilig werken ineens iets is wat je als ICT-
organisatie samen met de gebruiker invult. 
Dit start met informeren van de gebruiker 
over de mogelijke risico’s voor hem zelf én 
de potentiële gevaren die het mobiele wer-
ken oplevert voor de organisatie. Het vergt 
duidelijke afspraken tussen de organisatie 
en de de gebruiker. Daarnaast is het slim 
om na te denken wat je doet als er infor-
matie door mobiel werken uitlekt. Waar ben 
je bang voor? Gaat het om de concurrentie 
die gevoelige gegevens kan oppikken, 
betreft het criminelen die aan de haal gaan 
met de informatie of is het ongewenste 
publiciteit in de media waar je niet op zit 
te wachten? Heb je nagedacht over wat de 
or ganisatie moet doen om de eventuele 
schade te beperken als iets gebeurt wat 
niet zou moeten gebeuren?” 

Viveen: “Mobiel werken tilt het thema ICT-
security boven de techniek uit. Het wordt 
iets dat je ook organisatorisch moet inrich-
ten. Ik hoop daarom dat dit artikel - met alle 
tips- niet alleen door eindgebruikers wordt 
gelezen, maar dat het ook onder de aan-
dacht komt van het management en de 
afdeling Communicatie.”  ■
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Aanbesteden 
doe je zo

 Voor overheidsinstanties is het ver-
plichte kost en ook hun commer-
ciële evenknieën zijn periodiek in de 

weer met de keuze voor (nieuwe) leveran-
ciers van allerhande zaken. Om het een en 
ander in perspectief te zetten: alleen al de 
Nederlandse overheid koopt, naar eigen 
zeggen, op jaarbasis voor meer dan 60 mil-
jard euro aan diensten en producten in. De 
overheid heeft hierbij een duidelijk speel-
veld in de vorm van Nederlandse en Euro-
pese wetgeving op het gebied van open-
bare aanbestedingen. In Nederland zijn de 
aanbestedingsregels in 2012 verder aange-
past zodat er beter kon worden aangeslo-
ten bij de Europese wetgeving. De bewuste 
Aanbestedingswet is vervolgens in april 
2013 in werking getreden.

Eén van de belangrijkste veranderingen van 
de relatief nieuwe wetgeving, is het feit dat 
er nu meer concurrentie van uiteenlopende 
aanbieders mogelijk is, aangezien er meer 
ondernemers van uiteenlopende omvang 
(van Zelfstandigen Zonder Personeel tot 
MKB-bedrijven en multinationals) mee kun-
nen dingen naar de opdracht. Ook zouden 

de administratieve lasten voor zowel de 
aanbesteder als de meedingende partijen 
lager uitvallen door verregaande automati-
sering van (onderdelen van) het proces. De 
wet regelt, aldus de wetgever, verder een 
eenvoudigere afhandeling van klachten 
door de instelling van een speciale Com-
missie van Aanbestedingsexperts. Hier 
kunnen zowel de aanbesteders als de leve-
ranciers met hun grieven terecht.

Een ander belangrijk onderdeel van de Aan-
bestedingswet 2013 is het zogenoemde 
‘proportionaliteitsbeginsel’, waarin is vast-
gelegd dat de eisen waar een ondernemer 
bij een aanbesteding aan moet voldoen, in 
verhouding moeten staan tot de opdracht. 
Hierdoor hoeft een kleinere ondernemer bij-
voorbeeld niet alle risico’s van een groot 
project te dragen. Ook is het niet meer toe-
gestaan om aanbestedingen zo samen te 
voegen dat het voor kleinere ondernemin-
gen nagenoeg onmogelijk wordt om met 
enige kans op succes mee te dingen. “Een 
organisatie met bijvoorbeeld 120 vestigin-
gen mag de schoonmaak van alle gebou-
wen bundelen in één aanbesteding. Daar-

door maakt een klein schoonmaakbedrijf 
namelijk bij voorbaat geen kans meer”, zo 
staat er te lezen op de site van de Neder-
landse rijksoverheid. 

De meningen over de positieve uitwerking 
van de ‘nieuwe’ aanbestedingsregels zijn 
echter verdeeld. Zo zegt Jan van Alphen, 
voorzitter van het BTG-bestuur, dat er voor 
de aanbestedingsplichtige organisaties 
nog immer de nodige haken en ogen aan 
kleven: “De overheid dwingt nu nog sterker 
af dat je in een open concurrentie de aanbe-
steding invult, met andere woorden: de aan-
besteders krijgen nog minder ruimte om de 
selectie van potentiële marktpartijen naar 
eigen inzicht in te vullen. Het risico van een 
te eenzijdige focus op de invulling van 
de  aanbesteding verhoogt de kans op 
een  zogenoemde ‘mismatch’ tussen het 
gevraagde en het geleverde. Uiteindelijk 
verhoogt dat op zijn beurt weer de kans op 
ellenlange ICT-projecten en desinvesterin-
gen. Wat BTG betreft, moet het ultieme doel 
zijn van een correcte aanbesteding dat men 
op een eerlijke manier krijgt wat men wil. 
De huidige regelgeving belemmert hier ech-

Het is een realiteit voor veel overheidsinstanties: eens in de 
zoveel tijd moet er een nieuwe leverancier worden gekozen via 
een openbare aanbesteding. Ook commerciële bedrijven zijn 
op gezette tijden bezig met het vinden van een andere toe-
leverancier. In beide gevallen gaat het om een proces waar veel 
tijd en moeite in gaat zitten. Maar de mogelijke opbrengst is er 
ook weer naar, zoals lagere kosten en betere dienstverlening. 
Een blik op aanbestedingen en tenders anno 2015.

Tekst: Paul Teixeira

“INKOPEN IS EEN VAK APART”
visie
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De meningen 
over de positieve 

 uitwerking van de 
‘nieuwe’ aan-

bestedingsregels 
zijn verdeeld
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ter meer dan het faciliteert. Wij zouden het 
eerder toejuichen als de Nederlandse over-
heid haar krachten zou aanwenden om er 
voor te zorgen dat Europese marktpartijen 
betere toegang krijgen tot Nederlandse 
aanbestedingen. Want dat laat, naar onze 
ervaring, nog te wensen over.” 

Vak apart
De financiële belangen kunnen groot zijn bij 
aanbestedingen en tenders. Expertise en 
zorgvuldigheid zijn hier dan ook essentieel. 
Sterker nog: aanbesteden en inkopen is een 
vak apart, zo concludeerde BTG, de bran-

chevereniging Telecommunicatie Groot-
gebruikers, onlangs tijdens een bijeen-
komst over aanbestedingen en tenders. “Er 
zijn geen simpele trucjes om je dit eigen te 
maken. Het vraagt om de inzet van een 
team met expertise vanuit verschillende 
disciplines. Het is vaak een lang en inten-
sief proces, vergelijkbaar met een mara-
thon”, aldus BTG een (zie kader). Dat team 
moet minimaal bestaan uit een strategisch 
inkoper, een jurist (met aanbestedingserva-
ring), een contract manager die de uitein-
delijke leveranciersrelatie moet gaan behe-
ren, een financieel deskundige én drie tot 

vijf eindgebruikers of materiedeskundigen. 
“Het is belangrijk om na te denken op welk 
niveau je de inkoop gaat doen”, stelt Victor 
Viveen, bestuurslid BTG. 
Daarnaast is het verstandig om te kijken 
naar de leveranciers die meedingen, zegt 
hij: “Welke positie wil je dat jouw leveran-
cier heeft: koop je een product of een 
dienst. Gaat het bij voorbeeld om een prin-
ter of een printje, een  switch of een net-
werkverbinding, een tabletcomputer of een 
mobiele werkplek. Daarbij is niet alleen 
jouw eigen sourcingstrategie belangrijk, 
maar ook wat commodity is in de markt. 
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Een aanbesteding is succesvol als er ver-
schillende partijen zijn die eenvoudig dat-
gene kunnen bieden wat je vraagt. Dit zijn 
allemaal stappen die een organisatie doet 
in de pre-aanbestedingsfase. Dat is naar 
mijn mening dan ook meteen de belangrijk-
ste en in sommige gevallen tevens de moei-
lijkste fase. Ik raad iedereen aan het eerste 
hoofdstuk van de BTG-brochure goed te 
lezen en daar in de praktijk niet te snel door 
te stappen naar de volgende fase.”

Goede voorbereiding
Volgens experts is zowel bij een overheids-
aanbesteding als een commerciële tender 
een goede voorbereiding van essentieel 
belang. Het lijkt een open deur, maar het 
wordt vaker over het hoofd gezien dan 
menigeen denkt. Zo is het verstandig om er 
voor te zorgen dat iedereen (van de directie 
tot de leden van het aanbestedings- of ten-

derteam) goed weet wat de organisatie 
nodig heeft, wat de kaders zijn en hoe de 
randvoorwaarden (zoals beschikbaar bud-
get) er uit zien. Ook is het goed om vooral 
niet overhaast te werk te gaan: een ruime 
en goede planning is een absolute vereiste, 
aldus de experts. Het kan ook geen kwaad 
om bij organisaties te rade gaan die erva-
ring hebben met soortgelijke inkooptrajec-
ten. Onder het motto: ‘beter goed gejat dan 
slecht bedacht’. Gedurende het gehele aan-
bestedings- of tenderproces is ook com-
municatie van groot belang. Dat kan bij-
voorbeeld voorkomen dat er een dienst of 
product wordt vergeten mee te nemen in 
het inkoopproces. Ten slotte is het goed 
om de diverse stappen van de aanbeste-
ding niet alleen te documenten maar ook te 
archiveren. Het lijkt wat overbodig, maar 
overheidsinstanties moeten nu eenmaal 

rekenen houden met de Wet Openbaarheid 
van Bestuur, waardoor burgers desge-
vraagd inzage kunnen vragen in het proces 
van een aanbesteding. Overigens kan archi-
vering ook bij commerciële tenders een 
goed idee zijn, bijvoorbeeld om redenen 
van governance en compliance.

Zekerheden bij outsourcing
Uitbesteding of outsourcing van ICT-onder-
delen is anno 2015 voor organisaties nog 
steeds een gewilde manier om kosten te 
besparen en de flexibiliteit te verhogen. Het 
vormt ook bijna een aparte discipline in het 
inkoopvak. Hier is de inzet van diverse dis-
ciplines binnen een organisatie van levens-
belang: zowel de inkoop, de directie, de ICT-
afdeling, de HR-afdeling als (in- of externe) 
juristen moeten zitting krijgen in het team 
dat de ICT-outsourcing onder de hoede 
heeft. Ook is het verstandig om te kijken 
hoe de service provider innovatie borgt tij-
dens de looptijd van het outsourcingscon-
tract, zo zeggen de experts. 
Een van die experts is het onafhankelijke 
ICT-kennisbureau Giarte. Zij stellen dat 
organisaties bij ICT-outsourcing uit moeten 
gaan van twee zekerheden: je weet dat de 
wereld verandert gedurende de looptijd en 
je weet ook dat er betere en goedkopere 
ICT-oplossingen op de markt verschijnen. 
“Er moet ruimte in het contract zijn om te 
veranderen en te vernieuwen. Waarbij 
zowel de uitbesteder als de service provi-
der keuzes moet maken en afstand moet 
nemen van het oude. Dat is niet makkelijk: 
een uitbesteder moet bereid zijn om 
afstand te nemen van oude principes en 
werkwijzen, terwijl service providers soms 
contractueel vastgelegde omzet opgeven”, 
aldus Giarte. Ook wat betreft het aloude 
controlemiddel bij outsourcing, het Service 
Level Agreement (SLA), ziet het bureau de 
nodige haken en ogen: “De afgelopen jaren 
hebben ons geleerd dat het hanteren van 
vele regels en talrijke SLA’s niet werkt, even-
als het inrichten van dashboards met een 
woud aan Key Performance Indicators. 
Regels kun je omzeilen, principes niet. 
Daarom is het van het grootste belang om 
als uitbesteder precies duidelijk te hebben 
wat je doelstellingen zijn.” En dat is iets 
waar veel organisaties steken laten vallen, 

meent Giarte: ”Een consequente vertaling 
van de bedrijfsdoelen in een sourcingstra-
tegie komen we nog te weinig tegen. Zon-
der deze vertaling ontbreken duidelijke 
aanknooppunten om de operatie van out-
sourcing tot een succes te maken. Bijvoor-
beeld omdat niet duidelijk is wie de verant-
woordelijkheid draagt voor een bepaalde 
doelstelling en welke competenties in de 
komende jaren essentieel zijn voor de 
bedrijfsstrategie. Uitbesteding vraagt om 
het maken van keuzes waarbij alle partijen 
moeten meebewegen om samen de 
gewenste resultaten te boeken. Henry Ford 
wist het treffend samen te vatten: Coming 
together is a beginning. Staying together is 
progress. Working together is success.” ■

BTG heeft voor  
haar leden in  
een brochure  
samengevat 
wat de belang- 
rijkste succesfactoren zijn  bij een 
goede aanbesteding. Het boekwerkje 
(‘Aanbestedingen… 6 stappen naar 
succes’ geheten) onderscheidt zes 
belangrijke fases in het aanbeste-
dingsproces: 

1 De pre-aanbestedingsfase. 
2  Informatiefase (Request for 

 Information, RFI).
3 Uitvoering aanbestedingsproces
4  Doorlopen Request for Proposal- 

procedure (RFP)
5 Implementatie van de dienst
6  Uitvoeren van de dienst tot einde 

contractdatum

Geïnteresseerde BTG-leden kunnen het 

boekje gratis downloaden via de website 

van BTG (btg.org).

BrancheverenigingTelecommunicatie Grootgebruikers

Aanbestedingen...6 stappen naar succes

Kijk goed naar 
hoe de  service 

provider  innovatie 
borgt in het 

outsourcings    -
contract 

Aanbestedingen:
in zes stappen  
naar succes
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award

ICT/Telecom  
manager  
van het jaar

BTG ORGANISEERT VERKIEZING 

2015 markeert de start van een 
nieuwe ver kiezing: die van de 
ICT/Telecom manager van het 
jaar. De Branchevereniging 
Telecommu nicatie Groot
gebruikers, de onafhankelijke 
 Nederlandse vereniging van 
grote telecom afnemers in de 
profit- en non-profit sectoren, 
organiseert de verkiezing in 
samenwerking met het vaktijd
schrift Telecommagazine. 
BTG continueert hiermee de 
door de (inmiddels opgeheven) 
Telecom Management Associ
ation ingezette traditie die al 
sinds 1998 bestaat. Wij stellen 
de drie genomineerde 
ICTprofessionals en hun 
respectievelijke projecten aan u 
voor. Tekst: Paul Teixeira

 De afgelopen maanden konden pro-
fessionals uit de ICT en Telecom-
branche hun eigen project of dat van 

een collega voordragen voor de BTG Award 
2015, voorheen de TMA Award. Uit de voor-
gedragen kandidaten heeft de jury drie fina-
listen geselecteerd die dit jaar meedingen 
naar de verkiezing tot ICT/Telecom mana-
ger 2015. De drie cases waarmee de finalis-
ten meedingen naar de titel van ICT/Tele-
com manager 2015 hebben elk hun eigen 
innovatieve en structurele bijdrage geleverd 
aan de branche. 
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ICT/Telecom  
manager  
van het jaar Wat komt er allemaal kijken bij het ‘vervan-

gen’ van een ‘oude’ telefooncentrale? 
Waarbij gestuurd wordt op een oplossing 
gebaseerd op Microsoft Lync (sinds kort 

omgedoopt tot ‘Skype for Business’). Hoe 
omvangrijk is zo’n project voor een univer-
siteit waar circa 9200 studenten en 3050 
medewerkers verspreid over vijf facultei-
ten en twee hoofdlocaties? Met studenten-
huisvesting en bedrijven van derden op de 
campus, een tweede locatie met eigen 
centrale en meerdere betrokken leveran-
ciers en providers? Kortom een complexe 
case. Een case waar niet alleen een onon-
derbroken en stabiele werking van belang 
is, maar ook de mogelijkheid tot nieuwe 
innovatieve onderwijstoepassingen (zoals 
chatten, op afstand samenwerken en 
videocommunicatie) een grote rol speelt.

FINALIST  
ROGER QUAEDVLIEG 

 Projectleider/ 
Informatie analist,  

Universiteit Twente

PROJECT 
Implementatie  
Microsoft Lync

Met SpeedlinQ heeft de automatiseringstak 
van de Randstad Groep, I-bridge, de moe-
dermaatschappij en de andere dochteron-
dernemingen (Randstad, Tempo Team en 
Yacht) voorzien van een communicatieom-

geving voor vandaag en morgen. ICT als 
business enabler. Het echte doel en belang 
van het nieuwe telefonie concept komt tij-
dens deze case aan bod. Voor de Randstad 
Groep is telefonie nog immer een levens-
ader: het zorgt voor de letterlijke verbinding 
tussen intercedenten, opdrachtgevers en 
(al dan niet) tijdelijke krachten. Maar 
I-bridge is niet gestopt bij het implemente-
ren van een Voice over IP-oplossing. De vol-
gende stappen zijn al in voorbereiding: click 
to dail, Bring your Own Device en zelfs het 
interviewen van potentiële kandidaten via 
videocommunicatie.

FINALIST
JOEP SCHELLEKENS

ICT Director,  
I-bridge/Randstad Groep

PROJECT
SpeedlinQ

Als bank meer doen met minder en altijd 
beschikbaar zijn? Dat vraagt om een flexi-
bele ‘workspace’. Maar hoe regel je dat nu? 
En hoe zorg je ervoor dat elke werknemer 
de voorzieningen/middelen krijgt om zijn 
of haar werkt te doen? Aangezien er ver-

schillende behoeften zijn op het gebied 
van IT, werkplek en ondersteuning. In deze 
case komen de ervaringen en lessons lear-
ned voorbij. De NIBC Bank heeft met zijn 
Modern Workplace-project de werkplekken 
voor de verschillende medewerkers – van 
‘werkvloer’ tot directie – flexibel gemaakt 
zonder aan productiviteit in te boeten. Met 
een heldere ICT-strategie en – architectuur 
als basis, zijn zaken als Bring your Own 
Device, een eigen App Store én een enkel-
voudige login/identiteit geïntegreerd in de 
werkplek die een hoge mate van toekomst-
bestendigheid bevat. 

FINALIST
WYBE KOOLSTRA
Innovation Manager 
Digital Workspace, 

NIBC

PROJECT
‘Digital Workspace’
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Samenstelling jury 2015
Elke naar de BTG Award meedingende case is ook dit jaar  beoordeeld door 
een deskundige jury:
Paul Smits, CFO Havenbedrijf Rotterdam, voorzitter
Frank Vogt, COO Wegener
Teus van der Plaat, Bestuurslid BTG
Jan-Willem Gefken, Manager Infrastructuur en Operatie   
Nederlandse Spoorwegen
Paul Teixeira, Hoofdredacteur Telecommagazine
 Gerrit van Bruggen, Contractmanager en Sourcingspecialist  
Sociale Verzekeringsbank
Fedor Hoevenaars, Acting Directeur Consumentenmarkt Tele2
Marieke Snoep, Directeur Zakelijke Markt en Customer Operations T-Mobile
Huub Zabe, Vice President Utilities, Transport & Industry KPN

Verkiezing en uitreiking
Het is inmiddels een traditie dat tijdens het jaarlijkse BTG 
Business Event met bijbehorend diner de ICT/Telecom manager 
van het jaar bekend gemaakt wordt. Dit jaar organiseert BTG 
zowel het diner als de verkiezing, in samenwerking met het 
vaktijdschrift Telecommagazine. Op 4 juni 2015 (de verschij-
ningsdatum van deze editie van BTG in Business) zal het een en 
ander zijn beslag krijgen in Grand Hotel Huis ter Duin te 
Noordwijk.
Tijdens het middagprogramma van het BTG Business Event 
zullen de finalisten hun case in parallelle sessies presenteren 
aan de bezoekers en als afsluiter van de middag een onderlinge 
‘battle’ op het podium aangaan om zo de publieksstem te 
winnen. Deze stem telt mee in de uiteindelijke jurybeslissing. 

BTG Award in vogelvlucht
De BTG Award is bedoeld voor ICT- en telecom managers die een bedrijfskritisch telecom-
project met succes hebben afgerond, ofwel in de afgelopen jaren uitzonderlijke prestaties voor 
hun organisatie hebben geleverd op het gebied van innovatieve communicatietechnologie. 

Dagelijks bouwen wij met onze klanten aan
de toekomst van Augmented Reality. 
Een wereld vol oneindige mogelijkheden.

LIMEBIZZinfo@limebizz.nl • +31 (0)492 75 15 11 
Amsterdam • Helmond • New York • Berlijn

Like ons op facebook en blijf op de hoogte van 
onze AR projecten en de ontwikkelingen.

Advertentie
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Iedereen weet; als je succesvol zaken wilt doen, moet je bereikbaar
zijn. Uw klanten willen gemakkelijk contact met u kunnen opnemen
en verwachten snel te worden geholpen. En ook uw medewerkers
moeten onderling direct kunnen schakelen als de situatie er om
vraagt. Dus werken met gescheiden vaste en mobiele telefoons? Niet
doen. Onhandig, veel te kostbaar en niet toekomstvast!

Geef uw organisatie een boost met Tele2 vast en mobiel in één.
Hiermee integreert u uw vaste en mobiele telefonie in één flexibele
oplossing die meegroeit met de behoeften van uw organisatie.

Uw medewerkers zijn altijd en overal bereikbaar, u kunt uw klanten
nog beter bedienen en u heeft het gemak van één aanspreekpunt en
één factuur. En bovendien tegen aanzienlijk lagere kosten!

Benieuwd hoeveel u kunt besparen op uw telefoniekosten?

Doe de check op www.tele2in1.nl
of neem direct met ons contact op (0800-2150).

GEEF UW
ORGANISATIE
EEN BOOST
MET VAST
EN MOBIEL
IN ÉÉN!

• T2 Boost_210x297_Office Groot  19-05-2014  13:40  Pagina 1
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Ali B. 
over de kunst 
van het netwerken

Tekst: Paul Teixeira  

Ali Bouali, beter bekend als ‘Ali B.’, is de verpersoonlijking 
van iemand die ‘de power of networks’ weet te ‘unlocken’.  
De bekende rapper en performer ziet het netwerken tussen 
mensen en organisaties als een essentieel onderdeel van het 
alledaagse leven. Maar om succesvol te netwerken, zijn er wel 
belangrijke voorwaarden. “Je moet niet alleen willen halen, 
maar ook willen brengen.”

 Succesvol netwerken vormt een rode draad door 
het leven – zowel zakelijk als privé - van Ali B., 
zo lijkt het: “Van kinds af aan was ik al een 

goede netwerker. Ik was de snelle jongen die snel con-
tact legde op straat, die dingen wist te regelen. Ik 
schaamde mij ook niet om iets te vragen. Nog steeds 
niet.” Het heeft hem geen windeieren gelegd. Inmiddels 
is hij al jaren een bekende rapper die zijn werkterrein 
ook naar andere gebieden heeft weten te verleggen: 
naar televisie als presentator van programma’s en jury-
lid van de talentenjacht The Voice of Holland en naar 
het theater als performer die zowel de humoristische 
als de meer serieuze kant van het leven voor het voet-
licht brengt. 

Belang van anderen
De mogelijkheid om te netwerken, is door de komst van 
mobiele data- en telecommunicatie en zaken als soci-
ale media alleen maar toegenomen. Ali B. maakt er 
dankbaar gebruik van, maar hij zegt dat het niet nood-

zakelijkerwijs altijd een verrijking is. “Kwantitatief 
gezien, kun je meer en overal netwerken dankzij soci-
ale media. Maar dat wil niet zeggen dat dat ook altijd 
kwalitatief even hoogstaand is.”
Want netwerken moet wel iets toevoegen. Voor beide 
partijen, vindt Ali B. Het werpt, zoals gezegd, ook de 
nodige vruchten af. “Ik krijg wel vaak dingen voor 
elkaar”, erkent hij, “Maar dat komt ook omdat ik men-
sen op een integere en oprechte manier benader. En 
omdat ik mij altijd afvraag wat voor toegevoegde 
waarde ik voor een ander kan hebben. Kwetsbaar dur-
ven opstellen, helpt ook. Iedereen wil nuttig zijn, dus 
als jij je kwetsbaar opstelt, bijvoorbeeld omdat je hulp 
nodig hebt, dan heb je een reële kans op het bouwen 
van relaties.” 
In de praktijk ziet Ali B. het weleens fout gaan: “Op net-
werkborrels bijvoorbeeld. Dan zijn er alleen maar men-
sen die iets willen halen, maar zelf niets of weinig bren-
gen. Dat werkt niet. De essentie van netwerken is juist 
dat je denkt in het belang van anderen, zowel persoon-
lijk als zakelijk.” Ook bij Ali B. is het netwerken niet altijd 
even succesvol, zo relativeert hij: “Soms twijfelen men-
sen, soms hebben zij andere prioriteiten of zijn zij te 
druk. Of zij geloven niet in mij of in mijn ideeën.” Dat is 
jammer, maar hij laat zich er niet door van de wijs bren-
gen: “Nee heb je en Ja kun je krijgen.”  

thema

VAN KINDS AF AAN WAS IK 
AL EEN GOEDE NETWERKER
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Ali B. 
over de kunst 
van het netwerken

ALI B.,  
ZANGER 
PERFORMER
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KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone  
spreken zich uit over  
‘unlocking the power of networks’ 

De mobiele communi
catie in Nederland heeft 
de afgelopen maanden 
een stevige upgrade 
gekregen met de uitrol 
van 4Gnetwerk infra
structuur door operators 
KPN, Tele2, TMobile en 
Vodafone. De vraag 
dient zich aan of de 
(groot)zakelijke 
gebruikers 4G al met 
eigen toepassingen 
maximaal weten uit te 
nutten. BTG vroeg de 
vier grote operators in 
ons land naar de stand 
van zaken en stelde 
hen ook de vraag of 
het potentieel van de 
snellere 4Ginfra
structuur al in voldoende 
mate wordt benut. 

thema

Tekst: Paul Teixeira

Wordt het potentieel  
van 4G al echt benut?

JACOB  
GROOTE,  
VICE  
PRESIDENT  
MOBILE   
OPERATIONS  
KPN 
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Jacob
Groote,
vice
president
Mobile
Operations
KPN 

Jacob Groote,  
vice president  
Mobile  Operations  
KPN 

Nederland heeft met vier operators 
met elk een eigen mobiele 4G-net werk -
infrastructuur een sterke dekking. 
De vraag is echter of die snelle 
infrastructuur al ten volle wordt benut 
door de huidige toepassingen. Hoe 
staat u daar tegenover? Wordt er door 
het bedrijfsleven al de mogelijkheden 
van 4G ten volle benut? 
Jacob Groote, KPN: “Ik denk dat het 
bedrijfsleven meer en meer de mogelijkhe-
den van snel mobiel internet via 4G leert 
kennen. Het verschil met de oudere stan-
daard zoals 3G (UMTS) en 2G (GSM / 
GPRS) is zo groot dat er elke dag nieuwe 
toepassingen worden bedacht. Belangrijk 
is echter dat deze ook volledig moeten wor-
den ingepast in de bedrijfsprocessen van 
de zakelijke klanten. De toepassing van 4G 
moet ervoor zorgen dat de productiviteit 
van een organisatie erdoor groeit. Dan pas 
zorg je voor een goede inbedding van de 
mogelijkheden in het bedrijf. En met de 
mogelijkheden van 4G wordt het ook in een 
aantal gevallen mogelijk om de bedrijfspro-
cessen helemaal op de schop te nemen. 
Daardoor stijgt de effectiviteit van een 
bedrijf pas echt.”

Wat voorziet u aan toepassingen die 
de capaciteit en mogelijkheden van 
het netwerk ten volle kunnen gaan 
benutten? Heeft KPN zelf dergelijke 
toepassingen al in het portfolio?
Jacob Groote, KPN: “De mogelijkheden van 
4G zijn op dit moment eindeloos. En door 
de landelijke dekking die we als KPN al heel 
snel hebben gerealiseerd, kan iedereen ook 
overal gebruik maken van het 4G-netwerk. 
Daarbij levert KPN de connectiviteit die 
door 4G mogelijk is voor velerlei toepassin-
gen. Wij zullen ons vooral richten op het 
creëren van mogelijkheden door deze con-
nectiviteit. Daarbij gaat het ook om de 
samenwerking met allerlei diensten in het 
vaste netwerk. KPN is de echte integrated 
access speler in Nederland, met een hoog-
waardig vast en mobiel netwerk. Toepas-
singen liggen op het terrein van snel bij je 
klantgegevens komen, waar je ook maar 
bent. Maar we zien ook veel toepassingen 
waar video een belangrijke rol speelt: met 
drones boven een brand vliegen en daar-
mee de brandweercommandant de juiste 
informatie geven over de brandhaard en het 
gevaar. Tevens zien we toepassingen van 
video conferenties via een tabletcomputer 
op elke plek in Nederland waardoor een 
monteur makkelijk ruggenspraak kan hou-
den met een expert op de thuisbasis. 
Kortom: het aantal toepassingen is einde-
loos.”

Er wordt reeds gesproken over 
5G-netwerkinfrastructuur. In 2020 
zouden de eerste commerciële 
5G-netwerken (in onder andere 
Zuid-Korea) hun beslag moeten 
krijgen. Met hogere snelheden als 
belangrijkste onderscheid. Wat 
voorziet u voor nieuwe mogelijkheden 
dankzij de sneller up- en download-
snelheden van deze standaard?
Jacob Groote, KPN: “Hoewel 4G nog niet 
helemaal is uit ontwikkeld, wordt er inder-
daad al weer aan de opvolger gewerkt, met 
de bijzondere naam 5G. Als boardmember 
van de NGMN (Next Generation Mobile Net-
works) groep, een groep operators uit de 
hele wereld die de eisen en wensen voor 5G 
aan het opstellen is, ben ik nauw betrokken 
bij de 5G-ontwikkelingen. 5G zal een nieuw 

netwerk zijn waaraan juist vele verschil-
lende eisen zullen worden gesteld. Het gaat 
daarbij niet alleen om een hogere snelheid. 
Belangrijke aanpassingen ten opzichte van 
4G zijn de eisen aan de lage latency (ping 
tijden, red.), waarmee zelfsturende auto’s 
bijvoorbeeld zonder botsingen op elkaar 
kunnen reageren. Of de juist lage snelhe-
den waarmee extreem lange batterij duur 
(vijf tot tien jaar) van een sensor kan wor-
den gerealiseerd.” 
“De ontwikkeling van deze standaarden en 
daarna de ontwikkeling van het 5G netwerk 
zal nog enige jaren nemen. Onze verwach-
ting is dat er rond 2020 ook in NL een eer-
ste netwerk (mogelijk pre-standaard) zal 
zijn. Samen met een aantal techniek leve-
ranciers is KPN overigens al betrokken bij 
de opzet van een (pre-) 5G-trial in het Gro-
ningse Loppersum.”

Een andere opkomende toepassing 
van mobiele bandbreedte is die van 
de Machine-to-Machine communica-
tie (ook bekend als ‘The Internet of 
Things’). Hoe ziet u die ontwikkeling? 
Is het netwerk ook echt klaar voor een 
explosieve groei van het aantal 
‘connected devices’ (van koelkasten, 
televisies, cv-ketels tot auto’s)? Hoe 
speelt KPN daar op in?
Jacob Groote, KPN: “Het aantal verbonden 
(connected) devices zal de komende jaren 
explosief groeien. KPN is daar volledig op 
voorbereid, niet alleen via haar 4G netwerk. 
Naast het 4G netwerk is KPN gestart met 
de voorbereidingen van de uitrol van een 
Low Power Long Range netwerk volgens de 
LORA standaard. Onze verwachting is dat 
via het LORA netwerk miljoenen sensoren 
met elkaar en de cloud verbonden zullen 
zijn. Daarbij leveren ze onbetwist een 
enorme bijdrage aan het verhogen van vei-
ligheid (bijvoorbeeld bij gevaarlijke stoffen 
detectie) en productiviteit (zoals welke 
lamp moet vervangen worden nadat deze 
kapot is gegaan).”

Wat ziet u als dé trend voor 2015 als 
het gaat om het maximaal uitnutten 
van de (mobiele) netwerkcapaciteit?
Jacob Groote, KPN: “De trend voor 2015 zal 
naar mijn idee de toepassing van video 

BTG heeft KPN, KPN, 
Tele2, T-Mobile 
en Vodafoneelkdezelfde
vragen voor gelegd. 
Hoe hunrespectievelijke
antwoordenookop
onderdelenverschillen,
het viertal is het in ieder 
geval roerend eens over 
éénding:de (groot)
zakelijkemarktkannog
veel winnen als het gaat 
omhetbenuttenvan
de mogelijkhedendie
4G biedt.
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over 4G zijn. Daarbij zijn vele vormen denk-
baar, zoals ter ondersteuning van de mon-
teur bij een moeilijke klus of ter ondersteu-
ning van een verzekeringsbedrijf bij de 
afhandeling van schade aan auto of huis. 
Een andere niet te missen trend, is de toe-
gang tot allerlei applicaties in de cloud via 
4G. Daarbij speelt de ‘Nederlandse cloud’ 
een belangrijke rol omdat daarmee data 
opslag volgens Nederlandse richtlijnen met 
een zeer hoge betrouwbaarheid is gere-
geld.”

Barry Wissink, 
 managing  director 
Zakelijke Markt  
Tele2 Nederland

Nederland heeft met vier operators 
met elk een eigen mobiele 4G-net werk -
infrastructuur een sterke dekking. 
De vraag is echter of die snelle 
infrastructuur al ten volle wordt benut 
door de huidige toepassingen. Hoe 
staat u daar tegenover? Wordt er door 
het bedrijfsleven al de mogelijkheden 
van 4G ten volle benut? 
Barry Wissink, Tele2: “Nederland is bezig 
met een inhaalslag op het gebied van 4G, 

zowel bij consumenten als in de zakelijke 
markt. Maar er is nog ruimte voor verbete-
ring, en bovendien is het echte gebruik van 
de 4G-infrastructuur en de 4G-diensten 
(zoals we nu al zien in Scandinavië) hier 
pas net begonnen. Het voordeel dat te 
behalen valt met 4G hangt ook voor een 
groot deel af van het prijspeil, als je het ver-
gelijkt met andere Europese landen is 4G 
nog steeds erg duur in Nederland.”

Wat voorziet u aan toepassingen die 
de capaciteit en mogelijkheden van 
het netwerk ten volle kunnen gaan 
benutten? Heeft Tele2 zelf dergelijke 
toepassingen al in het portfolio?
Barry Wissink, Tele2: “4G zorgt voor een 
enorme kwaliteitssprong op het gebied van 
spraak en video. Videobellen met HD-
gesprekskwaliteit kan vooral in de zakelijke 
markt voor een enorme verandering zor-
gen. Het gebruik van video in combinatie 
met HD-geluid gebaseerd op VoLTE (Voice 
over LTE, red.) is dé ontwikkeling waar we 
de laatste jaren op hebben gewacht. Het 
zal bedrijven enorm helpen met hun effici-
entie. Aan de consumentenkant komen er 
elke dag apps bij die onze levens makkelij-
ker maken. Deze vragen wel meer en meer 
bandbreedte en capaciteit, die we nu kun-
nen leveren in hoge kwaliteit met ons LTE-
Advanced 4G netwerk.” 

Er wordt reeds gesproken over 
5G-netwerkinfrastructuur. In 2020 
zouden de eerste commerciële 
5G-netwerken (in onder andere 
Zuid-Korea) hun beslag moeten 
krijgen. Met hogere snelheden als 
belangrijkste onderscheid. Wat 
voorziet u voor nieuwe mogelijkheden 
dankzij de sneller up- en download-
snelheden van deze standaard?
Barry Wissink, Tele2: “De snelheden waar-
over gesproken wordt, zijn vandaag de dag 
haast onvoorstelbaar. Maar in de afgelopen 
twintig jaar hebben we gezien dat hogere 
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snelheden en vooral ook een lagere latency, 
de kortere reactietijd van het netwerk, zor-
gen voor een zee aan mogelijkheden. Ont-
wikkelaars zullen aan de slag gaan om de 
volledige potentie van nog hogere snelhe-
den volledig te benutten. Dat zal bijvoor-
beeld betekenen dat augmented reality een 
enorme vlucht zal nemen en een belang-
rijke rol in onze levens gaat spelen. De eer-
ste toepassingen hiervan worden nu al 
getest in de gezondheidszorg. Maar denk 
bijvoorbeeld ook aan toepassingen in de 
industrie voor laswerk of constructiewerk.” 

Een andere opkomende toepassing 
van mobiele bandbreedte is die van 
de Machine-to-Machine communica-
tie (ook bekend als ‘The Internet of 
Things’). Hoe ziet u die ontwikkeling? 
Is het netwerk ook echt klaar voor een 
explosieve groei van het aantal 
‘connected devices’ (van koelkasten, 
televisies, cv-ketels tot auto’s)? Hoe 
speelt Tele2 daar op in? 
Barry Wissink, Tele2: Wij geloven in een 
sterke groei van M2M en leveren deze ser-
vices al aan veel zakelijke klanten via een 
hoogwaardig platform. Om in te kunnen 
spelen op verschillende behoeftes, bieden 
wij M2M niet alleen aan via ons 4G-netwerk 
maar ook via het kostenefficiënte SIGFOX 
(een Low Power Wide Area-technologie 
waarmee apparaten over lange afstand aan 
het internet worden verbonden, red.). Deze 
combinatie zorgt nu al voor grote vraag van 
onze klanten hiervoor.”

Wat ziet u als dé trend voor 2015 als 
het gaat om het maximaal uitnutten 
van de (mobiele) netwerkcapaciteit?
Barry Wissink, Tele2: “Wij geloven dat 2015 
het jaar is waarin heel Nederland 4G defini-
tief zal adopteren. Daarmee zal ook het 
dataverbruik enorm hard stijgen. Ons net-
werk is klaar voor deze datarevolutie en is 
erop gebouwd om de vraag tijdens de 
komende jaren aan te kunnen.”

Lampros Iskos,  
CTIO  T-Mobile   
Nederland

Nederland heeft met vier operators 
met elk een eigen mobiele 4G-net werk -
infrastructuur een sterke dekking. 
De vraag is echter of die snelle 
infrastructuur al ten volle wordt benut 
door de huidige toepassingen. Hoe 
staat u daar tegenover? Wordt er door 
het bedrijfsleven al de mogelijkheden 
van 4G ten volle benut? 
Lampros Iskos, T-Mobile: “Nee, de moge-
lijkheden van 4G worden op dit moment 
nog niet volledig benut. Het mobiele inter-
net in het bijzonder en de mobiele commu-

nicatie in het algemeen, zijn zaken die con-
tinu door worden ontwikkeld. Zij zullen ook 
dagelijks nieuwe mogelijkheden bieden. 
Wij zien dat bepaalde groepen klanten nog 
niet vertrouwd genoeg zijn met 4G. Aan de 
andere kant zien wij ook andere klanten die 
juist heel vooruitstrevend bezig zijn en die 
4G-technologie aanwenden om nieuwe 
applicaties, functionaliteit en diensten aan 
te bieden. Het is onze verwachting dat nu 
de 4G-netwerkinfrastructuur breed toegan-
kelijk wordt, er in een hoog tempo grote 
hoeveelheden diverse soorten toepassin-
gen zullen komen.” 

Wat voorziet u aan toepassingen die 
de capaciteit en mogelijkheden van 
het netwerk ten volle kunnen gaan 

LAMPROS  
ISKOS,  
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NEDERLAND
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benutten? Heeft T-Mobile zelf derge-
lijke toepassingen al in het portfolio?
Lampros Iskos, T-Mobile: “Nieuwe toepas-
singen die gebruikmaken van ons 4G-net-
werk worden op dit moment ontwikkeld. 
Wij staan pas aan het begin van de moge-
lijkheden die het biedt op het gebied van 
bijvoorbeeld Software as a Service-applica-
ties of real time HD-video communicatie. 
Verder zien wij dat de 4G-netwerken, door 
hun hoge snelheid en betrouwbaarheid, in 
de zakelijke markt de vaste lijnen en het 
gebruik van wifi aan het verdringen zijn. 
T-Mobile wil nieuwe technologieën makke-
lijk toegankelijk maken voor zijn klanten 
zodat zij op eenvoudige wijze zowel onze 
als hun eigen toepassingen kunnen gebrui-
ken. Naast bandbreedte, is betrouwbaar-
heid hier van essentieel belang.”

Er wordt reeds gesproken over 
5G-netwerkinfrastructuur. In 2020 
zouden de eerste commerciële 
5G-netwerken (in onder andere 
Zuid-Korea) hun beslag moeten 
krijgen. Met hogere snelheden als 
belangrijkste onderscheid. Wat 
voorziet u voor nieuwe mogelijkheden 
dankzij de sneller up- en download-
snelheden van deze standaard?
Lampros Iskos, T-Mobile: “Deutsche Tele-
kom, onze moedermaatschappij, is één van 
de leidende partijen als het gaat om deze 
communicatie-standaard voor geïnte-
greerde netwerken. Naar onze mening 
geeft 5G een nóg grotere impuls aan de 
business door het feit dat men overal kan 
profiteren van bijzonder lage latency en 
ongelofelijk grote bandbreedte. 5G-connec-
tiviteit zal een enorme impact hebben op 
geautomatiseerde processen in de gezond-
heidszorg (denk aan E-Health), logistiek en 
het beheer van stedelijke infrastructuren. 
Bij dat laatste kun je bijvoorbeeld denken 
aan wegen die ’s avonds automatisch wor-
den verlicht op het moment dat er auto’s 
over heen rijden, het automatisch regelen 
van verkeer als nooddiensten voorrang 
moeten krijgen en het faciliteren van zelfrij-
dende voertuigen. Nieuwe technologieën 
die ‘tactiele connnectiviteit’ vereisen, heb-
ben een minimale responstijd nodig om 
adequaat te kunnen reageren. En dat bete-

kent dat er een high performance mobiele 
netwerkinfrastructuur beschikbaar moet 
zijn.”

Een andere opkomende toepassing 
van mobiele bandbreedte is die van 
de Machine-to-Machine communica-
tie (ook bekend als ‘The Internet of 
Things’). Hoe ziet u die ontwikkeling? 
Is het netwerk ook echt klaar voor een 
explosieve groei van het aantal 
‘connected devices’ (van koelkasten, 
televisies, cv-ketels tot auto’s)? Hoe 
speelt T-Mobile daar op in? 
Lampros Iskos, T-Mobile: “Wij zijn een net-
werk aan het bouwen dat excellente dek-
king en capaciteit biedt om aan de eisen te 
voldoen van de snelgroeiende Machine-to-
Machine-markt. Naar onze mening zullen 
negen marktsectoren de ontwikkeling en 
de groei van het M2M-ecosysteem aanja-
gen: consumenten elektronica, energie, 
gezondheidszorg, industriële automatise-
ring, de publieke sector, retail en handel, 
beveiliging, transport en logistiek en tele-
matica voor voertuigen. Het gaat hier niet 
alleen om het bouwen van een netwerkin-
frastructuur, maar ook is het van belang dat 
wij samen met leidende marktpartijen en 
innovatieve bedrijven de M2M-industrie in 
co-creatie verder op- en uitbouwen.”

Wat ziet u als dé trend voor 2015 als 
het gaat om het maximaal uitnutten 
van de (mobiele) netwerkcapaciteit?
Lampros Iskos, T-Mobile: “Wij zien dat 
zakelijke klanten het prettig vinden dat wij 
ook een adviserende rol innemen waarmee 
wij hen op een actieve manier helpen om 
op een andere manier naar hun eigen busi-
ness te kijken. Hierdoor kunnen zij techno-
logische mogelijkheden omzetten in daad-
werkelijke zakelijke voordelen. Om dat 
concreter te maken: veel van onze klanten 
grijpen bijvoorbeeld de mogelijkheden aan 
van onze snelle en betrouwbare mobiele 
netwerkinfrastructuur om hun belangrijke 
zakelijke applicaties vanuit de cloud mobiel 
toegankelijk te maken voor hun medewer-
kers.”

Alexander Saul, 
 Director Enterprise 
Business Unit  
Vodafone  Nederland

Nederland heeft met vier operators 
met elk een eigen mobiele 4G-net werk -
infrastructuur een sterke dekking. 
De vraag is echter of die snelle 
infrastructuur al ten volle wordt benut 
door de huidige toepassingen. Hoe 
staat u daar tegenover? Wordt er door 
het bedrijfsleven al de mogelijkheden 
van 4G ten volle benut? 
Alexander Saul, Vodafone: “Nee, nog niet 
– er is nog enorme ruimte voor groei in het 
aantal toepassingen.”

Wat voorziet u aan toepassingen die 
de capaciteit en mogelijkheden van 
het netwerk ten volle kunnen gaan 
benutten? Heeft Vodafone zelf 
dergelijke toepassingen al in het 
portfolio?
Alexander Saul, Vodafone: “Wij verwachten 
met name grote groeimogelijkheden op het 
gebied van videotoepassingen. Hier is 
mobiel breedband bij uitstek geschikt voor. 
Hierbij kun je denken aan videocommuni-
catie tussen medewerkers, of tussen bedrij-
ven en hun klanten. Hier biedt Vodafone al 
diverse oplossingen aan in haar Unified 
Communications-portfolio. Maar denk ook 
aan communicatie vanuit apparaten: the 
Internet of Things. Videobeelden die voor 
surveillance of metingen door een camera 
geregistreerd worden en via het mobiele 
netwerk real-time kunnen worden geanaly-
seerd. Hiervoor zijn al 4G-camera’s beschik-
baar. We werken met verschillende klanten 
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en partners aan oplossingen die 4G beter 
benutten. Dat doen we in alle landen waar 
Vodafone actief is. Toepassingen die we 
ontwikkelen, kunnen we relatief eenvoudig 
verspreiden binnen de verschillende lan-
den.

Er wordt reeds gesproken over 
5G-netwerkinfrastructuur. In 2020 
zouden de eerste commerciële 
5G-netwerken (in onder andere 
Zuid-Korea) hun beslag moeten 
krijgen. Met hogere snelheden als 
belangrijkste onderscheid. Wat 
voorziet u voor nieuwe mogelijkheden 
dankzij de sneller up- en download-
snelheden van deze standaard?

Alexander Saul, Vodafone: “5G biedt volle-
dige en definitieve onafhankelijkheid van 
vaste infrastructuur en daarmee ook volle-
dige mobiliteit. Het aantal toepassingen zal 
groeien, het aantal devices zal groeien 
(denk aan The Internet of Things), de 
betrouwbaarheid wordt belangrijker (denk 
aan medische toepassingen maar ook de 
besturing van drones), het energieverbruik 
van de devices zal gereduceerd moeten 
worden. Dit alles moet zowel binnen als 
buiten perfect werken. 5G maakt dan ook 
gebruik van alle tot dusver gescheiden 
technologieën zoals 3G en 4G, maar ook 
van wifi en Bluetooth. Vodafone is op ver-
schillende manieren betrokken bij ontwik-
kelingen rond 5G, zoals in Duitsland waar 

wij op dat gebied samenwerken met diverse 
universiteiten.”

Een andere opkomende toepassing 
van mobiele bandbreedte is die van 
de Machine-to-Machine communica-
tie (ook bekend als ‘The Internet of 
Things’). Hoe ziet u die ontwikkeling? 
Is het netwerk ook echt klaar voor een 
explosieve groei van het aantal 
‘connected devices’ (van koelkasten, 
televisies, cv-ketels tot auto’s)? Hoe 
speelt Vodafone daar op in? 
Alexander Saul, Vodafone:: “Wij hebben op 
dit moment al een uitgebreid M2M-portfo-
lio van diensten en een Nederlands markt-
aandeel van 54 procent in de M2M-markt. 
Daarnaast zetten we koers naar 5G en je 
ziet ons netwerk ook in die richting door 
ontwikkelen. Voorbeelden daarvan zijn 
4G+/Carrier Aggregation waarbij we het 
volledige gelicenseerde frequentiespec-
trum gaan benutten om voldoende capaci-
teit te kunnen bieden. Maar ook zal er 
gebruik worden gemaakt van ongelicen-
seerd spectrum in de wifi-band (2.6/5G, 
red.). Op deze manier zullen wij in staat zijn 
om mee te groeien in de explosieve groei 
van de M2M-markt.” 

Wat ziet u als dé trend voor 2015 als 
het gaat om het maximaal uitnutten 
van de (mobiele) netwerkcapaciteit?
Alexander Saul, Vodafone: “Connected 
Cars. Vodafone doet zaken met vrijwel alle 
autofabrikanten en je zult dan ook dit jaar 
vrijwel alle fabrikanten met modellen op de 
markt zien komen waarbij het infotain-
ment- systeem (on demand audio en video, 
red.) vertrouwt op 4G.”■

ALEXANDER  
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De slimme auto 
is dichterbij  
dan u denkt

 In 2020 zullen er wereldwijd circa 250 mil-
joen auto’s en vrachtwagens rondrijden 
die via het mobiele internet gekoppeld 

zijn aan allerhande diensten. Over vijf jaar 
moet ook een aanzienlijk deel van die kwart 
miljard voertuigen zich geheel of groten-
deels zelfstandig (zonder tussenkomst van 
een menselijke bestuurder) van A naar B 
bewegen. Dat voorspelt althans markton-
derzoeksbureau Gartner in zijn recente rap-
port ‘Predicts 2015: The Internet of Things’. 
Volgens de marktvorser zal gehele indus-
trie rond de connected car in 2020 goed 
zijn voor een slordige 270 miljard dollar 
omzet. Interessant genoeg voor de auto-
industrie: nagenoeg alle autofabrikanten 
zijn dan ook op dit moment druk bezig met 
de ontwikkeling van modellen waarin stan-
daard mobiele verbindingen via het internet 
aanwezig zijn. 
Voor sommige autobezitters is 2020 echter 
nu al bewaarheid. Zo is de nieuwste uitvoe-

ring van de Hyundai Tucson SUV (Sport 
 Utility Vehicle) voorzien van ‘Blue Link’-
technologie waarmee bestuurders diverse 
connected car-diensten kunnen gebruiken. 
Zo kan de eigenaar zijn Tucson op afstand 
starten (inclusief het inschakelen van de air-
conditioning) of de ‘gezondheid’ van zijn 
auto aflezen via een app. Mochten dieven er 
met de Tucson vandoor gaan, dan is het ook 
mogelijk om te zien waar zij zich met de 
auto ophouden. Het enige dat de Hyundai-
rijder nodig heeft voor dit alles is een smart-
phone, tabletcomputer of slim horloge. 

Hyundai heeft er voor gekozen om niet 
alles in eigen beheer te ontwikkelen. Het 
Zuid-Koreaanse bedrijf is voor zijn connec-
ted car-strategie allianties aangegaan met 
ICT-concerns Apple en Google, waardoor 
Hyundai-rijders in de nieuwste modellen 
gebruik kunnen maken van Google Map-
functionaliteit en Apple’s stem gestuurde 

smartphonebediening (bekend als ‘Siri’). 
Dat geldt ook voor andere functionaliteit, 
zoals een streaming radio-app afkomstig 
van de internet radioprovider Pandora en 
een app van horeca- en entertainment-
reviewer Yelp waarmee restaurants en win-
kels zijn te vinden (waarna de adressen van 
de geselecteerde zaken automatisch naar 
het navigatiesysteem worden gestuurd). 

Autofabrikanten
Ook Kia, dat onder hetzelfde moederbedrijf 
valt als Hyundai, heeft zich vol overgave 
gestort op de connected car. Tamara Oost-
veen, PR-manager bij Kia Nederland: “De 
wereld komt op het punt waarbij toekom-
stige autobestuurders die geboren werden 
in het nieuwe millennium en opgroeide in 
het digitale tijdperk, langzamerhand auto’s 
gaan kopen. Onze huidige en toekomstige 
klanten hebben vergaande digitale behoef-
tes. Kia wil berijders in staat stellen om hun 

Auto’s die rondrijden zonder dat de automobilist letterlijk een 
hand hoeft uit te steken. Actuele informatie over de beste route 
tijdens de spits die op het geïntegreerde infotainmentsysteem 
van de auto wordt afgeleverd. Updates van motormanage-
mentsoftware die via mobiele datacommunicatie ’s avonds 
volautomatisch worden geïnstalleerd. Het zijn maar een paar 
voorbeelden van de manier waarop IT en mobiele netwerk-
infrastructuur het autorijden steeds meer aan het beïnvloeden 
is. De ‘connected car’ is geen verre toekomstmuziek meer.

Tekst: Paul Teixeira

250 MILJOEN CONNECTED CARS IN 2020
thema
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Van boven naar beneden: 
KIA dashboard; 

Hyundai dashboard en 
smartwatch;  

Tesla dashboard.

BMW's connected 
car ondersteunt 
smartwatches en 
internetdiensten.
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smartphone en het internet volledig te kun-
nen koppelen aan hun auto. De nieuwe 
Optima is de eerste auto van Kia die op 
korte termijn op de Amerikaanse markt 
wordt geïntroduceerd met Android Auto en 
Apple Carplay. In een later stadium worden 
deze systemen ook in andere auto’s van Kia 
en in Europa geïntroduceerd. De ‘connected 
car’ is voor Kia een auto die smartphones, 
audio, navigatie en internet volledig inte-
greert, terwijl de auto daarbij in staat is om 
volledig autonoom en veilig te rijden.” Vol-
gens Kia zullen in de nabije toekomst 
modellen op de markt worden gebracht 
waarbij zaken als het ‘geluid van de auto’ 
via een app is in te stellen (“Vandaag klinkt 
hij als een Ferrari”). 

Maar ook de zelfsturende auto staat hoog 
op het lijstje van Kia, zegt Oostveen: “Wij 
werken aan technologieën om (gedeelte-
lijk) autonoom rijden, in nieuwe modellen 
vanaf 2020, mogelijk te maken. Highway 
Driving Assist (HDA, red.), is een voorbeeld 
van een dergelijke technologie, die verschil-
lende andere technologieën met elkaar 
integreert zoals; HDA Lane Guidance Sys-
tem (LGS), Advanced Smart Cruise Control 
(ASCC) en navigatie. Een ander systeem 
waar Kia aan werkt, is Traffic Jam Assist 
(TJA) die de berijder helpt om de auto door 
de file te navigeren. Het systeem helpt de 
berijder om automatisch afstand te bewa-
ren op zijn voorganger, in dezelfde baan te 
blijven en door de file te navigeren door 
obstakels en omliggende informatie te 
detecteren en analyseren. Deze technolo-
gieën zijn nog in ontwikkeling, maar maken 

gedeeltelijk autonoom rijden in de toe-
komst mogelijk. Wij verwachten dat volle-
dig autonoom rijden pas kan worden gerea-
liseerd vanaf 2030.” 
Volgens Oostveen is Kia eveneens de 
nodige allianties aangegaan met ICT-par-
tijen als het gaat om de invulling van zijn 
connected car-strategie: “Eerder dit jaar 
hebben wij in Google een partner gevonden 
die zijn nieuwe Android Auto platform in 
de  voertuigen van Kia gaat introduceren. 
Android Auto platform detecteert automa-
tisch de telefoon en ‘spiegelt’ alle apps die 
op de telefoon aanwezig zijn. Ook Google 
Maps, die wordt geleverd bij elke Android-
smartphone, kan naadloos worden geïnte-
greerd in de auto, waardoor ook het navige-
ren door nieuwe straten nog makkelijker 
wordt." Het vormt nog maar het begin, zo 
stelt de Kia PR-manager: “Ik verwacht dat 
de volledige smartphone-integratie in de 
auto’s van Kia voor klanten in de Verenigde 
Staten en in Europa al op korte termijn en in 
de aankomende jaren beschikbaar komt. 
Ondertussen zijn wij in de beginfase van 
technologische ontwikkelingen op het 
ge bied van autonoom rijden en zijn wij 
actief bezig met diverse aanverwante tech-
nologieën.”

Apps in de auto
Ook in Europa, India en Japan zijn de ver-
schillende fabrikanten actief met de ont-
wikkeling van connected cars. Mercedes 
houdt vooralsnog de meest geavanceerde 
technologie gereserveerd voor de duurdere 
modellen (de E- en S-klasse). In Japan biedt 
automaker Toyota zijn klanten inmiddels de 
nodige connectiviteit en online diensten 

aan via zijn ‘Entune’-platform voor mobiele 
datacommunicatie. Weer wat dichter bij 
huis, in Duitsland, heerst bij BMW eveneens 
de connected car-koorts, zij het dat het 
daar ‘ConnectedDrive’ is gedoopt. Sinds juli 
2013 heeft het Duitse automerk in zijn 
 ‘Professional ‘-navigatie systeem al een 
sim-kaart voor mobiele communicatie 
ingebouwd waarmee zowel real time ver-
keersinformatie wordt weergegeven als 
ook automatische kaartupdates worden 
gedownload. Inmiddels kan de BMW-rijder 
ook gebruik maken van Google zoekfuncti-
onaliteit, is er in de auto streaming muziek 
te beluisteren via een app van webgigant 
Amazon en zijn internet radiostations bin-
nen handbereik door middel van een app 
(afkomstig van internet radio provider 
Aupeo!). Om maar eens een paar toepas-
singen te noemen die in de online app por-
tal van BMW te vinden zijn. BMW voorziet 
dat autonoom rijden in minder dan twintig 
jaar van nu de realiteit van alledag zal zijn. 

Wellicht het meest aansprekende voor-
beeld van connected cars is te vinden bij 
Tesla, de Amerikaanse fabrikant van elek-
trische auto’s. Het bedrijf, dat door internet-
miljardair Elon Musk is opgestart, is van 
dag één al met de integratie van communi-
catiemiddelen in zijn auto’s bezig. Het 
meest zichtbare is de bediening van audio 
en navigatie: dat gebeurt uitsluitend via het 
ingebouwde aanraakscherm, dat nog het 
meest op een overmaatse tabletcomputer 
lijkt. Minder zichtbaar, zijn de functies die 
voor de Tesla-bezitter al beschikbaar zijn, 
zoals het bijna autonoom rijden (de auto 
rijdt zelf waarbij het rekening houdt met 
zaken als voorliggers en bochten in de 
weg) en software updates die via het in -
gebouwde wifi-netwerk worden binnen-
gehaald (als de auto niet wordt gebruikt).  

Diverse ICT-partijen, 
zoals Google en 
Apple, mikken 
op de connected 
car-markt.

Accustatus van 
de elektrische 
BMW checken: 
het kan met de 
Apple Watch.
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“ Meer mogelijkheden 
voor 4G liggen in  
het verschiet”Tekst: Paul Teixeira  

Fotografie: Lars van den Brink

Peter Spijkerman,  
directeur hoofdinspecteur Agentschap Telecom
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Het thema van deze editie van het 
BTG magazine is ‘unlocking the 
power of networks’; vrij te vertalen 
als ‘haal het maximale uit netwer-
ken’. Om daar op in te haken: wordt 
er naar uw mening op dit moment in 
Nederland al het maximale uit de 
bestaande mobiele netwerkinfra-
structuur gehaald, of is er nog een 
wereld te winnen? 
“Operators zijn continu bezig om hun 
dienstverlening te verbeteren, denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de uitrol van de 4G-net-
werken, het verbeteren van de dekking en 
het op termijn invoeren van spraak over 4G 
(VoLTE, red.), LTE Advanced, verdichting 
van netwerken waardoor de datatransport-
capaciteit verbeterd wordt. Hier zie je een 
duidelijk voorbeeld van marktwerking, 
waarbij door vraag en concurrentie de aan-
bieders voortdurend bezig zijn om hun aan-
bod te verbeteren: Veelal liggen hier ook 
bedrijfseconomische aspecten aan ten 
grondslag.”
  
Aan wat voor toepassingen denkt u 
als het gaat om maximalisatie van 
de bestaande mobiele netwerkinfra-
structuur? 
“De integratie van de infrastructuren zal 
nog wel een tijdje doorgaan, zo is onze ver-

wachting. Gebruikers zijn vaak niet zo geïn-
teresseerd in hoe de infrastructuur precies 
werkt, maar willen wel graag mobiel bereik 
en toegang tot het internet, liefst altijd en 
overal, en tegen zo laag mogelijke kosten. 
Verdere integratie zal dan bijvoorbeeld 
gaan in een voor gebruikers naadloze 
afstemming en overgang tussen de ver-
schillende netwerken: indoor en outdoor 
netwerken en tussen vast en mobiel. Zodat 
onze apparaten en smartphones bijvoor-
beeld moeiteloos een overgang kunnen 
verzorgen tussen Wifi en mobiele 4G net-
werken, voor álle toepassingen zoals 
Skype, app’s en spraakcommunicatie.”
  
In 2020 zullen, naar verwachting, in 
het Verre Oosten (China, Japan en 
Zuid-Korea) de eerste commercieel 
geëxploiteerde 5G-netwerken in 
gebruik worden genomen. Ziet 
Agentschap Telecom dat jaartal ook 
als een haalbare deadline voor de 
ingebruikname van 5G in Neder-
land? Zijn er aanvullende of andere 
dan de huidige ‘4G-frequentieruim-
tes’ voor nodig? 
“In de dynamische wereld van telecommu-
nicatie is vijf jaar een lange periode. Een 
voorspelling is daarom moeilijk te maken. 
Ik zie wel dat er een heruitgifte van 2 GHz in 

die periode wordt voorzien en ook zal er 
een besluit worden genomen wanneer de 
700 MHz band beschikbaar kan komen 
voor de mobiele netwerken. Recent heeft 
de Europese Commissie een besluit geno-
men om de L-band (1452 – 1492 MHz, red.) 
in Europa beschikbaar te maken. En tijdens 
de World Radio Conference (een congres 
onder verantwoordelijkheid van de Interna-
tional Telecommunication Union, red.), die 
aan het eind van dit jaar plaats vindt, zullen 
de mogelijkheden voor mobiele netwerken 
in andere banden rond de 1,5 GHz worden 
besproken. Ik wil ook vermelden dat de 2,6 
GHz band nog niet uitputtend door de ver-
gunninghouders gebruikt wordt. Daarnaast 
moet er eerst nog een return op de investe-
ringen gezien worden die tijdens en na de 
multibandveiling 2012 zijn gedaan. Som-
mige partijen zijn net uit de startblokken 
voor wat betreft de uitrol en verdichting van 
netwerken.” 

“EU-Commissaris Günther Oettinger vindt 
dat 5G in 2020 in Europa beschikbaar zou 
moeten zijn. De publiek private samenwer-
king 5G PPP heeft 700 miljoen euro toege-
kend gekregen voor ontwikkeling op het 
gebied van standaardisatie en spectrum 
mogelijkheden. De Chinese netwerkfabri-
kant Huawei doet daar nog eens 444 mil-

De continuïteit van de netwerkinfrastructuur 
(zowel vast als mobiel), toezicht op frequentie-
gebruik, toezicht houden op aftappen, data-
retentie, de vernietiging van gegevens, het 
 zoeken naar spectrumruimte en het bewust 
maken van bedrijven en consumenten van de 
kwetsbaarheid van telecommunicatie: het is een 
kleine greep uit de diverse zaken die tot het 
werkterrein van toezichthouder en uitvoerder 
Agentschap Telecom (kortweg ‘AT’) behoren. 
Peter Spijkerman, sinds 2010 directeur hoofd-
inspecteur van deze overheidsinstantie, geeft 
zijn visie op de toekomst van mobiele netwerken 
en belicht de samenwerking met BTG.

thema
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joen euro bij. In 2020 verwacht men dat de 
standaarden en specificaties klaar zijn. 
Nadien zullen naar verwachting de eerste 
netwerken uitgerold gaan worden.”

“Er zal vooral een beroep worden gedaan 
op marktpartijen en industrie tot de bereid-
heid om netwerken te verder te integreren 
en via standaardisatie in de devices en de 
protocollen de uitwisselbaarheid voor de 
gebruiker te vergroten. Het is moeilijk te 
voorspellen hoe snel dit standaardisatie-
proces zich ontwikkelt.”   
  
Agentschap Telecom heeft recente-
lijk de aandacht gevestigd op het 
fenomeen ‘jammen’: het storen of 
volledig blokkeren van mobiele 
communicatie door middel van een 
zogenoemde ‘jammer’. Hoe wijdver-
breid wordt ‘jammen’ in Nederland 
toegepast, wat zijn de mogelijke 
negatieve effecten  en is bekend 
wie zich daar het meest schuldig 
aan maakt? 
“Door jamming wordt het netwerk volledig 
verstoord, vaak zien we dat die apparaten 
tot wel 100 meter bereik kunnen hebben. 
Dit betekent niet alleen dat mensen niet 
kunnen bellen door die verstoring, maar 
zelfs het noodnummer 112 is dan onbe-
reikbaar. Ook heeft jamming economische 
gevolgen als bedrijven niet kunnen bellen 
en internetten. We zijn dit bijvoorbeeld in 
het echt tegengekomen bij een bedrijf dat 
er een hekel aan had dat het personeel tij-
dens vergaderingen iedere keer op de 
mobiele telefoon zat.”

“Als Agentschap Telecom hebben we in 
2014 152 jammers in beslag genomen, en 
in 2013 waren dat er 207. Maar dat is het 
topje van de ijsberg. Vooral in criminele cir-
cuits worden deze apparaten veel vaker 
gebruikt, denk bijvoorbeeld aan diefstal 
van auto’s of vrachtwagens. Een jammer 
zorgt er dan voor dat het track en trace sys-
teem van een voertuig niet werkt.”

U hebt in 2014 tijdens een sessie 
georganiseerd door BTG een lans 
gebroken voor meer bewustwording 
in het bedrijfsleven (en bij consu-

menten) van de toegenomen 
telekwetsbaarheid. Heeft die 
publieke oproep naar uw mening al 
zichtbaar effect gesorteerd, of blijft 
het een onderbelicht punt?
“In mijn optiek zijn er positieve signalen dat 
er wel meer een bewustwording komt dat 
telecommunicatie het niet altijd doet. Aan-
dachtspunt daarbij is dan wel dat men zich 
vooraf moet voorbereiden op het hande-
lingsperspectief: Wat doe ik als bedrijf 
wanneer bijvoorbeeld de telefonie of inter-
net het dan niet doet. Heb ik een fallback 
systeem of zijn de risico’s minder groot? 
Grotere bedrijven en instellingen gaan hier 
bewust mee om (zo blijkt bijvoorbeeld uit 
onderzoek uitgevoerd door de Rijks Univer-
siteit Groningen) en passen bijvoorbeeld 
spectrummanagement toe.”

“Maar grosso modo is men zich nog steeds 
onvoldoende bewust van de toenemende 
kwetsbaarheid en de afhankelijkheid van 
communicatiesystemen binnen onze 
samenleving. Uit ons wifi-onderzoek (zie 
het in onze opdracht door adviesbureau 
Strict geschreven rapport op onze website) 
blijkt nog maar eens hoe snel de 2,4 GHZ 
band volloopt en dat door de verhoogde 
congestie er veel vertraging ontstaat in de 
gewenste wifi-verbindingen. Dat geldt 
zeker bij woningen, hoogbouw, studenten-
flats en winkelcentra.” 
  
Agentschap Telecom is voorstander 
van een open dialoog met de 
Nederlandse markt voor data- en 
telecommunicatie; zowel de aan-

bieders als de afnemers. De sessie 
over telekwetsbaarheid die BTG in 
2014 heeft georganiseerd, is daar 
wellicht een voorbeeld van. 
Hoe zou Agentschap Telecom de 
dialoog (en eventueel de samen-
werking) met bijvoorbeeld BTG 
willen zien ontwikkelen? 
“Wij staan altijd open voor een dialoog met 
partijen die daar om vragen. Wij kunnen 
daarbij zowel signaleren als duiden, maar 
indien nodig ook bemiddelen. Daar hebben 
we in de praktijk vele voorbeelden van. 
Dus  wanneer er verzoeken van leden van 
de Branchevereniging Telecom Grootge-
bruikers komen, staan wij daar zeker open 
voor. Maar wij als AT zouden bijvoorbeeld 
zelf graag eens met BTG een symposium 
willen organiseren of aan een bestaand 
evenement willen bijdragen waarbij ook 
(technische) installatiebedrijven worden 
uitgenodigd. Op deze wijze kan gezamen-
lijk kennisoverdracht worden bewerkstel-
ligd over spectrummanagement aan men-
sen die bijvoorbeeld lokale mobiele 
netwerken plannen, of die de netwerken 
aanleggen en fysiek installeren. Een andere 
mogelijkheid is om samen met BTG een 
verdere uitwerking van het onderwerp 
Telekwetsbaarheid te verzorgen.” 
    
Welke belangrijke zaken heeft 
Agentschap Telecom verder voor 
2015 op de agenda staan?
“Eind 2015 is er weer de vierjaarlijkse 
World Radio Conference radioconferentie 
waar Agentschap Telecom ook aan deel-
neemt. Hier zullen onder andere verdere 
beslissingen worden genomen rondom de 
wereldwijde toewijzing van meer spectrum 
voor mobiel verkeer (versus omroep) in de 
zogenoemde 700-band. Daarnaast zullen 
we in 2015 als AT opnieuw enkele onder-
zoeksresultaten publiceren, bijvoorbeeld 
over de stand van zaken als het gaat om 
vergunningsvrij draadloos gebruik in de 
sector Transport en Logistiek. Verder zul-
len wij, samen met de collega’s van de 
beleidskern bij het Ministerie van Economi-
sche Zaken, nog dit jaar een project op het 
gebied van Licensed Shared Access star-
ten. AT is een voorstander van meer 
gedeeld gebruik van spectrum.”  

WIJ STAAN 
ALTIJD OPEN 
VOOR EEN 
 DIALOOG MET 
 PARTIJEN DIE 
DAAR 
OM VRAGEN
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Estland blijkt 
 succesvol door 
 digitalisering

 In het VPRO-programma Tegenlicht 
wordt geprobeerd een antwoord te vin-
den op de vraag hoe een kleine Balti-

sche staat, met zo’n 1,3 miljoen inwoners, 
er in is geslaagd om de positie van ‘digitaal 
land’ te bereiken. In de bewuste televisie-
uitzending zegt de Estlandse technologie-
journalist Hans Lõugas dat het een kwestie 
is geweest van visie en durf: “Het begon 
direct na het uitroepen van de onafhanke-
lijkheid, in 1991 (Estland was tot die tijd een 
onderdeel van het voormalige Sovjet-Unie, 
red.). De politici durfden toen ingrijpende, 
riskante beslissingen te nemen. Ze waren 
ervan overtuigd dat ons arme landje, dat 
weinig natuurlijke hulpbronnen heeft, het 

van zijn hersenen moest hebben. En hoe 
doe je dat? Door te investeren in onderwijs 
en in de opkomende digitale wereld.” 

X-Road
De echte grote stappen naar een vergaande 
digitalisering werden in 1997 genomen, 
zegt Raúl Rikk, desgevraagd. Hij is Director 
of National Cyber Security,  van het Etse 
e-Governance Academy, een non-profit 
denktank en consultancy-organisatie, in 
2002 opgericht in samenwerking met het 
Development Programme van de Verenigde 
Naties, de Open Society Institute en de 
regering van Estland. “Onze toenmalige 
minister president Mart Laar zag het belang 
van digitalisering in en zorgde bijvoorbeeld 
destijds al voor computers in het onder-
wijs. Ook legde hij de bouwstenen voor het 
aanleggen van een digitale infrastructuur 
dat als fundament kon dienen voor de ont-
wikkeling van een Etse economie die eer-
der op denkkracht dan op natuurlijke hulp-
bronnen gebaseerd zou zijn”, aldus Rikk. 
“Die digitale infrastructuur heet X-Road: het 
vormt de basis voor wat wij e-Estonia noe-
men. Hiermee worden de verschillende 
databases van zowel publieke organisaties 
als private ondernemingen aan elkaar 
gekoppeld, zodat er diensten op kunnen 

worden ontwikkeld. Daarnaast heeft de 
overheid speciale simkaarten voor mobiele 
telefoons én digitale ID-kaarten op de 
markt gebracht waarin de identiteit van de 
gebruiker/burger is geborgd. Zo kunnen 
burgers hun overheidszaken én commer-
ciële dingen afhandelen op digitale wijze. 
Dit scheelt alleen al per Estse inwoner 
ongeveer een week per jaar per aan tijd.” 

Overigens kunnen ook buitenlanders een 
Etse e-identiteitskaart met bijbehorende 
e-burgerschap aanvragen. Het is niet 
zo zeer een bijzonder functionele mogelijk-
heid, maar het laat wel zien dat de Etse 
overheid verder denkt dan de eigen lands-
grenzen en de digitale verbinding met het 
buitenland actief bevordert. En dat is iets 
waar, volgens experts, de Nederlandse 
overheid wellicht nog een voorbeeld aan 
kan nemen.  

De kleine Baltische EU-
lidstaat Estland wordt 
getypeerd als ‘e-Estonia’; 
een verwijzing naar de 
digitale voortrekkersrol 
op wereldniveau die het 
vervult. Een constate-
ring die in een uitzen-
ding, enkele maanden 
geleden, van Tegenlicht, 
een programma van de 
Nederlandse publieke 
omroep VPRO, werd 
onderschreven. Hoe is 
dat zo gekomen?

Tekst: Paul Teixeira

DE ESTSE 
 ECONOMIE IS OP 
 DENKKRACHT 
GEBASEERD

thema
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DE SENSE OF URGENCY OM ICT TE HERUITVINDEN,
ZAL GROTER DAN OOIT WORDEN 
Wanneer we ons een voor-
stelling maken van de 
ICT-organisatie binnen 
grote ondernemingen 
over vijf of tien jaar, gaat 
het vaak over bedreigin-
gen. Hoe om te gaan om 
met een vergrijzende staf, 
legacy of steeds vernufti-
ger cyberaanvallen? De 
toekomst brengt evenveel 
kansen als vragen met 
zich mee. Over de nieuwe 
contouren van ICT en het 
afbreken van oude werk-
wijzen.

 Het is vijf voor twaalf, ICT moet in 
actie komen. Bij een grote Euro-
pese bank zijn de komende drie 

jaar – vanaf eind 2010 – ruim 1300 ICT’ers 
met pensioen gegaan. Dat was bijna een 
vijfde deel van de gehele ICT-workforce. 
Van die 1300 werkten er 500 op bedrijfskri-
tische platformen van eerste generatie 
Cobol. Deze braindrain was niet op te van-
gen met instromers – zelfs niet uit India – 
of met offshoring. Tegelijkertijd wordt de 
klassieke ICT-organisatie door de business 
nog vaak gezien als een veelkoppig mon-
ster waar alle specialismen zo min moge-
lijk met elkaar samenwerken. 

Veel applicaties worden nog steeds tradi-
tioneel ontwikkeld. In elke fase is een 
nieuwe groep experts aan zet, van functio-
neel ontwerp tot operations. Dat is tijd-
rovend en aan het eind van de rit is de uit-
komst vaak ongewis. De gebruikers van het 
systeem komen alleen aan het begin en 
eind van het traject aan bod: bij de specifi-
caties en de acceptatietest. Dit model is 
niet meer houdbaar in omstandigheden 

thema
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De 
 onvermijdelijke 
 uitdagingen 
voor de 
 ICT-organisatie

ICT MOET DE STAP ZETTEN VAN    
INFRASTRUCTUUR NAAR INFO STRUCTUUR
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waarin de business doorlopend op zoek is 
naar functionaliteit die het concurrentiever-
mogen vergroot. In dit decennium staat de 
ICT-organisatie dus voor de taak zichzelf 
opnieuw uit te vinden, zodat ICT een part-
nerrol kan vervullen in het creëren van inno-
vatie en businesswaarde. Wat te doen?

Stap 1: Haal ICT uit het isolement
ICT’ers spreken graag over functionele 
eisen: wat moet de applicatie precies kun-
nen en hoe moet de netwerkinfrastructuur 
er uit zien? De wensen van gebruikers en 
businessmanagers veranderen vandaag de 
dag echter continu. Ze weten daardoor 
meestal wel goed wat ze niet willen, maar 
zijn zoekende naar wat ze precies wel wil-
len. Als ICT’er kan je niet meer wachten op 
kant-en-klare specificaties om vervolgens 
op eigen houtje systemen te bouwen die 
pas aan het eind van de rit een gebruiker-
stest ondergaan. De ICT-organisatie van nu 
werkt vaak keihard aan procesoptimalisa-
tie, maar doet dit nog te vaak in isolatie. De 
zogenoemde ‘alignment’ tussen business 
en ICT kan niet langer een gekunstelde 
afstemming zijn waarbij de verschillende 
bloedgroepen elkaar alleen in vergaderka-
mers ontmoeten. Dat is geen handige werk-
wijze om te komen tot innovatie en groei 
van de business. Het moet een tweede 
natuur worden om elkaars biotopen te ken-
nen en samen te werken. Daarbij horen 
sociale eigenschappen als empathie, 
nieuwsgierigheid, creativiteit en openheid.

Stap 2: Praat niet over omvang, 
maar wordt strateeg
Als je als ICT-organisatie concreet wil bij-
dragen aan innovatie, moet je aan de slag 
met nieuwe werkwijzen en competenties. 

In de discussies over de transformatie van 
ICT wordt echter nog te vaak gesproken 
over de omvang van de ICT-organisatie en 
dus de aantallen mensen. Dat nummerspel 
is echter het minst interessante in de dis-
cussie. Het is essentieel voor de ICT-organi-
satie om zelf los te komen van de oude rol, 
waarin de business de eigen verantwoorde-
lijkheden kon afschuiven op de ICT-organi-
satie. Door het ownership voor de hoofd-
processen formeel bij de business te 
beleggen en een bedrijfsbrede focus op 
operational excellence in te zetten, kan ICT 
zichzelf vrijmaken om een meer strategi-
sche rol te vervullen.
De ICT-organisatie van de toekomst is geen 
projectenfabriek meer, maar een organisa-
tie die gericht de strategische belangen van 
de business verdedigt en goed om weet te 
gaan met een continu veranderend land-
schap. Daarbij horen ook bijna vanzelfspre-
kend nieuwe werkwijzen.

Stap 3: Zoek de klant op
Observeer klanten in het ‘wild’– van interne 
gebruikers tot de online klanten. Praat met 
de mensen op de werkvloer om te kunnen 
aanvoelen wat belangrijk is om het bedrijf 
succesvoller te maken.

Stap 4: Werk snel
Werken in korte cycli met concrete uitkom-
sten, zoals een prototype van een applica-
tie, wordt noodzakelijk. Dit hoeft niet te 
 gelden voor alle onderdelen (zoals de pro-
cessen die verregaand zijn beschreven en 
via best practices zijn uitgekristalliseerd), 
maar wel voor alles wat snel verandert en 
waar steeds meer rekening moet houden 
met de wensen van gebruikers.

Stap 5: Gebruik nieuwe, agile 
ontwikkelmethoden
Business managers staan zelf doorgaans 
niet te springen om te worden betrokken bij 
een ICT-project. Veel te technisch, te traag 
en wanneer het project mislukt heb je met-
een een streepje achter jouw naam staan. 

Dàg carrière! Dat moet en kan echt anders.
Nieuwe agile ontwikkelmethoden spelen 
hier goed op in. Scrum is een methode 
waarin alle experts in één keer betrokken 
worden bij het project. Er ontstaat dyna-
miek in de communicatie en samenwer-
king. Energie komt los en teamgeest ont-
staat. En nog belangrijker, betrokkenen uit 
de business waarderen deze manier van 
werken. Het plezier in ICT moet terug.
ABN Amro heeft met scrum een geheel 
nieuwe wijze gevonden om innovatieve ICT-
projecten te managen met een verbluffend 
resultaat: niet alleen zijn deze projecten 
succesvoller, maar ook goedkoper omdat 
een kostbare projectbureaucratie wordt 
voorkomen.

Stap 6: Gebruik technologie als 
versneller
De nieuwe rol van ICT wordt niet alleen 
bepaald door nieuwe werkwijzen. Met Cloud 
Computing worden barrières als hoge 
investeringen of intern beperkt beschikbare 
capaciteit geslecht, waardoor decentraal 
experimenteren steeds beter mogelijk is. De 
Cloud is dus meer dan een infrastructuur: 
met de cloud kunnen centrale ICT-organisa-
ties een belangrijke enabler worden voor 
innovatie, door de business flexibiliteit te 
bieden en actief te zijn op die gebieden 
waar de business op vastloopt, zoals inte-
gratie. Wanneer je met Software as a Ser-
vice (SaaS) snel toegang krijgt tot functio-
naliteit of extra capaciteit, zal er veelal een 
uitwisseling van data plaatsvinden tussen 
de externe applicaties en interne systemen.
Met de inzet van de cloud en het decentrali-
seren van innovatie ontstaat er een nieuwe 
rol voor de gecentraliseerde ICT. 

ICT neemt als het ware een regiefunctie op 
zich: een overkoepelende eenheid moet het 
overzicht houden op integratie, compliance 
en zorgt hiermee voor transparantie, wat in 
hoge mate de tevredenheid van eindgebrui-
kers bepaalt.

ICT ZAL ZICH 80 PROCENT VAN DE TIJD 
 MOETEN GAAN RICHTEN OP HET 
 BEVORDEREN VAN INNOVATIE EN KWALITEIT

Marco Gianoten is CEO van het 
 onafhankelijke ICT-kennisbureau Giarte.
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Stap 7: Beweeg van infra- naar 
infostructuur
Met de groeiende invloed van technologie 
op bedrijfsprocessen neemt ook de hoe-
veelheid data explosief toe. Naast 
be staande data uit bijvoorbeeld ERP-syste-
men leveren ook real time gegevens (zoals 
clickstreams, social media mining en scan-
data) nieuwe kennisbronnen op. Het onder-
scheidende van een onderneming zit anno 
2015 niet meer in de achterkant, maar in 
interactie en intimiteit met klanten. 

De vraag is hoe ICT kan helpen om de toe-
gevoegde waarde van al die beschikbare 
data te maximaliseren. Een nieuwe vorm 
van R&D ligt in het werken met data door 
het gehele bedrijf. Een competentie als 
data-analyse moet worden gedemocrati-
seerd en uit handen worden gegeven aan 
de experts. Snelle causaliteit wordt steeds 
belangrijker om processen kortcyclisch te 
verbeteren. Je kunt met zogenoemde A/B-
experimenten testen welke user interface 
of  webpagina betere resultaten oplevert – 
zoals een hogere respons, omzet of klant-
tevredenheid. Wat het beste werkt, wordt 
direct duidelijk uit de data. Deze werkwijze 
is voor steeds meer toepassingen van ICT 
bruikbaar bij het bepalen van een outside-in 
release-strategie. Bij Google vinden bijvoor-
beeld iedere dag wereldwijd rond de 300 
experimenten plaats. Het verkrijgen van dit 
actiegerichte inzicht in allerlei zakelijke pro-
cessen brengt de ICT-organisatie dichterbij 
de business, maar vereist wel dat ICT facili-
teert in het organiseren van de informatie-
huishouding. ICT moet de stap zetten van 
infrastructuur naar infostructuur.

First things first: clean up!
De komende jaren zal de sense of urgency 
om ICT te heruitvinden groter dan ooit wor-
den. De aanstormende generatie wil overal 
en altijd kunnen beschikken over informatie 
via – in toenemende mate – zelfgekozen 
devices en via gemakkelijk toegankelijke 
software. Outsourcen van ICT is onzinnig 
als er geen plan ligt om te migreren naar 

nieuwe platforms. Zonder zo’n plan schuif 
je de problemen alleen voor je uit – naar 
een zekere afgrond.
Echter, wat nu te doen met het bestaande 
landschap? En groot deel van de huidige 
ICT-uitgaven heeft te maken met de opge-
bouwde complexiteit: op elkaar gestapelde 
generaties aan technologie. Applicatie-
reductie als ‘strategie’ is hierbij niet vol-
doende omdat verworvenheden en politiek 
teveel een stempel drukken op het bepalen 
welke applicaties afvallen. Toch is een grote 
schoonmaak een voorwaarde om hoger in 
de waardeketen te kunnen opereren.
Met twintig procent van de tijd en technolo-
gie kan 80 procent van de functionele eisen 
worden afgedekt. De rest van de tijd zou 
ICT zich moeten richten op het bevorderen 
van innovatie en kwaliteit. Daarmee komt 
er ook meer ruimte voor de juiste focus van 
de ICT-organisatie: het leveren van een 
goedkope, betrouwbare achterkant en het 
realiseren van een innovatiemotor voor 
concurrrentieverhogende processen.

Wie niet opruimt, zal nooit de tijd, het geld 
en de eigenwaardering hebben om de stap 
te kunnen maken naar een heruitgevonden 
ICT-organisatie. De kans dat de centrale ICT-
organisatie kleiner wordt dan nu is reëel, 
maar kleiner kan ook betekenen dat er meer 
aandacht is voor de echt belangrijke zaken.

Boost het zelfrespect van de ICT
De waarde van een centrale ICT-organisatie 
ligt straks met name in het organiseren van 
expertise om de business verder te helpen 
met de steeds groter wordende invloed van 
digitalisering. Dat helpen bestaat niet uit 
het zoveel mogelijk naar bovenhalen van 
wensen, maar uit het voorleggen van keu-
zen en het opstellen van scenario’s. Het 
faciliteren van innovatie of het garanderen 
van bedrijfscontinuïteit zijn ‘niet-functio-
nele eisen’, het zijn onze nieuwe specs. Bij 
onderzoeken naar medewerkertevreden-
heid scoort ICT vaak het laagste. Dit gebrek 
aan zelfrespect binnen veel ICT-organisa-
ties belemmert de stap naar het model 

waarbij ICT dicht op de business zit. Als je 
wilt dat de business anders over je denkt, 
moet je als ICT eerst anders naar jezelf 
leren kijken om vervolgens ook anders over 
jezelf te kunnen denken. Voordat je een 
nieuwe rol kunt spelen en de business 
accepteert dat je een innovatieve sparring-
partner bent, moet je er ook voor zorgen dat 
je als ICT-organisatie an ders omgaat met de 
bulk van het be staande werk. Zorg er voor 
dat je niet alleen de ‘power of networks 
unlocked’ maar ook de power van de ICT-
organisatie ‘unlocked’. 

DE KOMENDE JAREN ZAL DE SENSE OF URGENCY OM ICT TE 
HERUITVINDEN GROTER DAN OOIT WORDEN

Case JetBlue: ICT als eigenaar 
van economische impact
Het voorbeeld van JetBlue, een Amerikaanse 
luchtvaartmaatschappij, laat zien wat er 
gebeurt als de ICT-organisatie het isolement 
verlaat en een co-innovator wordt van open 
innovatie in R&D, betere klantbeleving en 
samenwerking in de supply chain. 

Bij JetBlue is de ICT-organisatie mede verant-
woordelijk voor de impact van nieuwe infor-
matiesystemen op efficiency en de loyaliteit 
van passagiers. De ICT-organisatie van Jet-
Blue komt niet weg met het On Time On Bud-
get (OTOB) opleveren van projecten, maar is 
mede-eigenaar van de economische impact. 
De nieuwe thuisterminal van JetBlue op JFK 
in New York zit dan ook vol met slimme ICT 
om klanten sneller te helpen en beter te 
informeren over hun vluchten. Klanten kun-
nen zelf op schermen bestellen wat ze bij de 
gate uit de food court willen meenemen.
Na de opening van de nieuwe terminal, 
begin 2009, steeg de loyaliteit van klanten, 
die dus bleven vliegen met JetBlue, met 7,5 
procent in het daarop volgende kwartaal.

Eigenaar worden van de economische 
impact vraagt ook om andere ICT-gerela-
teerde KPI’s. Echte KPI’s moeten key zijn 
voor de business: verwijzen naar de dage-
lijkse werkelijkheid waarin de business ope-
reert. Alleen dan wordt het mogelijk om te 
komen tot klantgerichtheid en vernieuwing.
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