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Inleiding
Er zijn weinig branches waarin de ontwikkelingen zo snel
gaan als in de ICT. Stond deze afkorting een decennium
terug nog vooral voor de infrastructuur voor dataverkeer,
tegenwoordig gaat het vooral om het efficiënte en effectieve
gebruik van data om bedrijfsprocessen te stroomlijnen en de
dienstverlening te optimaliseren.
Big data, integratie en convergentie zijn belangrijke begrippen
in deze transitie, die in tal van andere branches en sectoren
kansen biedt voor een zowel economisch als ecologisch
verantwoorde groei. Zo liet het ministerie van Economische
Zaken onderzoeken wat de winst kan zijn van het optimaal
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benutten van ICT in de negen door haar aangewezen
topsectoren. Het onderzoeksbureau kwam uit op een
economische groei van 17 miljard euro. Tegelijkertijd
onderzochten wetenschappers, bedrijven en overheid samen
hoe de branche niet alleen kan bijdragen aan verduurzaming
van de maatschappij, maar ook zelf kan vergroenen. Ook
deze onderzoeken laten veel beloftes zien voor de toekomst.
Deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor het redactieteam
van Insights om deze branche uitgebreid te belichten. Het
resultaat leest u nu. Een informatieve uitgave, die inzicht
geeft in een snel veranderende markt.

Stichting GreenICT:
ICT kan een sleutelrol spelen in de verduurzaming van de wereld
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VaMo:
vast over mobiel wint terrein
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Sjoerd Reitsma van Telecom Service Groep:

“ICT is de sleutel voor excellente dienstverlening”
Flexibel, wendbaar en optimaal afgestemd op de processen binnen een organisatie: telefonie gaat
niet meer over toestellen, kabels en antwoordapparaten en ook niet meer uitsluitend over
bereikbaarheid. Zoals de smartphone voor veel consumenten het epicentrum is van hun sociale
bestaan, is communicatietechnologie en ICT voor een organisatie de sleutel voor efficiënte
bedrijfsprocessen en goede klantrelaties.

aldus Reitsma. Het laat zien dat ICT de
sleutel is voor excellente dienstverlening.
Zij communiceren proactief in plaats van
reactief en die communicatie is volledig
geautomatiseerd. “Met harder werken red
je het niet meer. Het gaat om slimmer
werken.” Data zijn er om te gebruiken, wil
Reitsma maar zeggen en hij merkt dat na
de grote organisaties ook non-profitorga
nisaties en het midden- en kleinbedrijf met
IT-driven oplossingen aan de slag willen.
“Nu er door de aantrekkende economie
weer wat ruimte komt om te investeren,
zien wij dat deze transitie een inktvlek
werking krijgt. Bezit is niet meer het
toverwoord in de telecom. Het gaat om
gebruik en een goede implementatie.”

Commercieel directeur Sjoerd Reitsma van Telecom Service Groep
uit Leek heeft zijn werk sterk zien veranderen. Adviseerde hij
bedrijven en organisaties tot een aantal jaren terug vooral over
welke hardware het best in de behoefte van de klant voorzag,
tegenwoordig gaan de gesprekken vooral over bedrijfsprocessen
en hoe ICT die effectiever en efficiënter kan maken. “Re-inventing
efficiency”, vat hij het samen. Hardware maakt plaats voor
software.

Mens als maat
Dat laatste is volgens de commercieel
directeur essentieel. “De middelen zijn er.
Nu moeten mensen het proces oppakken
en verder vormgeven. Dat is voor de ene
generatie makkelijker dan voor de andere.
Organisaties moeten die verschillen zien
te overbruggen. Dat nemen wij altijd mee
in onze adviesgesprekken. En voordat
we een oplossing implementeren, voeren
we een adoptietest uit. Een hypermodern
systeem dat ongebruikt blijft, omdat het
voor medewerkers een stap te ver is,
schiet zijn doel voorbij. Dan kun je beter
iets lager instappen en de transitie iets
geleidelijker doorvoeren. De beweging naar
een steeds meer IT-driven bedrijfsvoering is
onomkeerbaar, maar niet elke organisatie
hoeft direct een koploper te zijn, ook al
willen we dat wel graag.”

Sjoerd Reitsma, Commercieel Directeur Telecom Service Groep

Dubbele convergentie
Kern van die nieuwe efficiëntie is de dubbele convergentie in de
telecommunicatie die bereikbaarheid een heel nieuwe betekenis
geeft. Niet alleen worden vast en mobiel steeds vaker geïntegreerd
in een communicatiestroom, waardoor medewerkers bijvoorbeeld
altijd en overal bereikbaar zijn via hetzelfde nummer, de tele
communicatie wordt ook direct gekoppeld aan de werkplek en
de werkprocessen. “Denk aan een medewerker op de financiële
afdeling die op het moment dat een klant belt, direct een over
zicht van de laatste betalingen in zijn beeldscherm krijgt of een
verkoopmedewerker die met een binnenkomend telefoongesprek
direct ziet wat een klant heeft besteld en waar die bestelling zich
bevindt.”

Telecom Service Groep biedt cursussen en
trainingen om bedrijven en organisaties
‘business-ready’ te maken bij de invoering
van toepassingen voor smart-industry. “Juist
omdat de mens cruciaal is voor het succes
van een innovatie, zorgen wij ervoor dat
zij goede begeleiding krijgen.” Dat geldt

Je ziet tegenwoordig veel internetbedrijven die voorop lopen
in deze wijze van stroomlijnen van communicatie met klanten,
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in de branche, moeten medewerkers zich ook voortdurend snel
nieuwe dingen eigen kunnen maken. Een belangrijke verandering
die nieuwe competenties van medewerkers vraagt, is volgens
Reitsma ook dat steeds vaker wordt samengewerkt met ‘con
cullega’s’ om de klant het gevraagde maatwerk te kunnen leveren.

niet alleen voor de mensen die met de
toepassingen moeten werken, maar ook
voor degenen die erover beslissen. “Wij
willen ontzorgen. Van steeds meer klanten
krijg ik de vraag “help mij die transitie te

Het hoofdkantoor van Telecom Service Groep in Leek

“De omzet in onze branche bestaat tegenwoordig uit meerdere
stukjes. Je moet samen met anderen een totaaloplossing kunnen
bieden, het ecosysteem.”

maken. Hoe zorg ik dat ik klaar ben voor
een vraaggestuurde markt? Hoe maak ik
optimaal gebruik van de overvloed aan
informatie zonder erin te verdrinken?”

Wat dat betreft betrekt Reitsma de adviezen die hij klanten geeft
ook op zijn eigen organisatie. Het belang van klantgerichtheid en
service houdt hij zakelijke relaties niet alleen in woord, maar ook
in daad voor. “Wij willen excellente dienstverlening bieden. Op
dit moment geven onze klanten onze service een 8. Dat is wat mij
betreft nog een volle punt te kort! We moeten dus nog flexibeler
en wendbaarder worden. Mutatieprocessen gaan steeds sneller.
Veranderingen die vroeger tien jaar vroegen, voltrekken zich nu in
een jaar tijd. Een enorm dynamische markt die iedere dag weer
uitdagingen biedt. Schitterend!”

Excellente dienstverlening
Reitsma merkt, dat dit ook van Telecom
Service Groep zelf een andere manier van
denken vraagt. Hij ziet dat terug in de
samenstelling van het team. Het afgelopen
decennium hebben mbo’ers steeds meer
plaatsgemaakt voor hbo’ers. Niet alleen
wordt er minder handwerk en meer denk
werk gevraagd, door de enorme dynamiek
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Unify

Ministerie EZ

Alle communicatie in één circuit

ICT is de motor
van vernieuwing

“Omdat de mens ook steeds sneller schakelt”
Waar ‘oudere’ generaties steeds meer
worstelen met de toenemende stroom
aan e-mail, hebben jongeren dit communicatiemiddel al helemaal in de ban
gedaan. Met Circuit biedt Unify een
nieuw communicatieplatform voor
alle generaties. Videocalls, instantmessaging, downloaden en uploaden
overal en altijd op alle beschikbare
devices. Circuit bewijst dat wie al
meer dan een eeuw nadenkt over
communicatie, weet wat de mens wil.

Veertig miljoen euro heeft Economische Zaken (EZ) vrij
gemaakt om de ICT-innovatie de komende jaren in een
stroomversnelling te brengen. Een goede zet volgens René
Penning de Vries, boegbeeld van Team ICT van datzelfde
ministerie. “Als we als land het voortouw nemen op het
gebied van ICT-innovatie, dan kunnen we een prachtige
positie verwerven.”
René Penning de Vries (r)

telecommunicatie, vertelt directeur Caspar Hendriks. “Wij denken
in platforms, voor grote en kleinere bedrijven. Circuit is daarvan
een voorbeeld. Hiermee gaan we mee in de behoefte van de
gebruiker. We integreren alle bestaande communicatiemiddelen
en maken ze overal toegankelijk.”
Voor het gebruik van Circuit hoef je dus geen afscheid te nemen
van vertrouwde programma’s en middelen. Je kunt er juist veel
flexibeler gebruik van maken. Doordat alle toepassingen in één
circuit zijn samengebracht, hoef je bijvoorbeeld niet meer tijdens
een telefoongesprek te zeggen dat je een bestand gaat mailen. Je
kunt het direct openen en samen bekijken. Net zo makkelijk blader
je tijdens een conference call terug in het verslag van de vorige
e-meeting om te kijken wat er ook alweer was afgesproken.
“Circuit is een ideaal platform voor virtuele teams”, aldus Hendriks,
“Alle leden hebben – thuis, op kantoor of zelfs in het park op een
bankje in de zon – alle stukken bij de hand.”

Caspar Hendriks

Circuit werkt volgens hem, zoals generatie X en Y willen werken,
op hun ‘eigen device’. “Ik heb het laatst aan mijn studerende
dochter laten zien, die bezig was met een project waarvoor ze op
haar laptop in een document zat te werken, terwijl ze via haar
smartphone met haar projectgroep appte over de inhoud. Met
Circuit hoeft dat niet meer. Ze was meteen enthousiast.” Op
dezelfde manier kun je in bedrijven in teamverband werken.
Hendriks adviseert iedereen dan ook om de gratis versie gewoon
eens te proberen. Wie overtuigd is, kan Circuit eenvoudig online
opschalen naar een uitgebreidere versie. “De mens schakelt
steeds sneller, met Circuit heb je een platform dat je daarin
technisch ondersteunt.”

Unify heeft een indrukwekkende historie
op het gebied van communicatie. De roots
van het bedrijf liggen bij Siemens, dat
midden 19de eeuw onder meer aan de wieg
stond van de telegrafie en de telefonie.
Als Siemens Enterprise Communications
maakte het begin van het huidige decennium een enorme transitie door. De nieuwe
naam, die daaruit voort kwam, geeft het
beste weer wat het bedrijf beoogt: Unify
staat voor het integreren van alle vormen
van communicatie. Dat gaat verder dan

Informatie en de gratis versie van Circuit: www.circuit.com
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Volgens een rapport dat Adviesbureau Roland Berger in opdracht
van EZ opstelde, kan de Nederlandse economie met zeventien
miljard euro groeien als de negen topsectoren optimaal gebruik
gaan maken van ICT1. Kansen zijn er in overvloed en data delen
levert geld op. René Penning de Vries: “Een voorbeeld hiervan is de
containermonitor waarbij verschillende sectoren samenwerken
met het delen van data. Met een enkele muisklik is het mogelijk
om te zien waar een container zich bevindt. Deze traceerbaarheid
levert een efficiencyslag op waarmee 100 euro per container
bespaard kan worden. Zo zien we in alle sectoren kansen die
optimaal benut kunnen worden door de mogelijkheden die ICT
biedt.”

fineerde ICT-oplossingen bedenken zodat
deze branches ook in de toekomst compe
titief kunnen blijven.”
Een andere taak van het platform, is
zorgen voor voldoende mensen met een
goede ICT-achtergrond. “We starten een
campagne om ICT-opleidingen te promoten
en reiken beursen uit.” Ook moet de ICTsector af van het stoffige imago. Maar de
kans zit erin dat de toekomstige ontwik
kelingen dit automatisch zullen realiseren.

Kennisuitwisseling
Om dit te veranderen, is ontmoeting noodzakelijk. Bedrijven
moeten volgens Penning de Vries worden gekoppeld aan onder
andere partijen met ICT-kennis. “Ga samen om tafel, definieer het
probleem en kom samen tot een oplossing.” Minstens zo belangrijk
is volgens hem dat de kennis die hieruit voortvloeit wordt gedeeld
met andere partijen. “Zo kun je bijdragen aan de economische
groei.”
Omdat het landelijk stimuleren van dergelijke samenwerkings
verbanden voor de meeste bedrijven een te grote kluif is, moet de
overheid de aanjager zijn. De dutch digital delta, het kennisplatform
van Team ICT, probeert publiek-private samenwerkingen tot stand
te brengen. In het eerste kwartaal van 2016 zal het platform de
eerste beurzen verstrekken aan ondernemers, onderwijsinstel
lingen en ICT-specialisten die daarmee gezamenlijk specifieke
ICT-problemen kunnen oplossen.
Geraffineerde oplossingen
Penning de Vries noemt automatisering binnen tal van bedrijven
als voorbeeld. “Daar hebben veel bedrijven in het verleden op
ingezet, maar nu zijn de systemen verouderd en dat terwijl er
steeds meer wordt gedaan via internet. Onder andere reisbureaus,
supermarkten en banken hebben met dit probleem te maken.
ICT-experts, bedrijven en kennisinstellingen gaan hiervoor geraf

Ministerie Economische Zaken

“Alle sectoren gaan op de schop. Het is
niet de vraag óf er dingen gaan veranderen,
maar wanneer. Dat maakt ICT ontzettend
boeiend.”
1 www.nederlandict.nl/?id=12421
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haar dan ook grote winst worden geboekt.
“Geef als werkgever aan of medewerkers
Facebook en privémail op hun werkmobiel
mogen zetten. Investeer in een goede
VPN-verbinding (Virtual Private Netwerk,
red.) wanneer veel van je personeel buiten
kantoor werkt, zodat alle internetverkeer
via pc, smartphones en tablets wordt
omgeleid en versleuteld. En maak mensen
bewust.”

uitbesteedt of zelf doet en of je nu in de
cloud werkt of informatie in eigen huis
opslaat, denk eerst goed na over wat je wilt
en waarom en kijk dan welke oplossing
aan je eisen en wensen voldoet.”
Daarbij is het volgens haar van belang te
bedenken dat veiligheid altijd een prijs
heeft. “Als je thuis veel dure spullen hebt
staan, zorg je voor een goed slot op je
voordeur. Dat zou voor informatie ook
logisch moeten zijn. Zij raadt bedrijven aan
gradaties aan te brengen in de beveiliging.
“De kroonjuwelen vragen goede bescher
ming. Ga dus na welke informatie van
belang is voor het voortbestaan van je
bedrijf. Niet alleen om de informatie zelf
te beschermen, maar ook omdat verlies

Dat laatste kan docent ethical hacking
Jochen den Ouden van Stenden Hogeschool
in Emmen alleen maar van harte onder
schrijven. “Natuurlijk moet je zorgen dat
de servers en de werkstations beveiligd
zijn, maar systemen verliezen geen usbsticks of zijn niet net iets te loslippig over

Stenden Hogeschool

Veiligheid is vooral een
kwestie van logisch nadenken
De digitale wereld brengt veel goeds, maar er zijn ook risico’s. Het heeft volgens cyber securityspecialist
Liesbeth Holterman van Nederland ICT geen zin om daarvoor bang te zijn. Haar devies: denk logisch
na. Als toerist in een vreemde stad ben je extra op je hoede. De virtuele wereld is voor velen ook
relatief nieuw terrein. Dan is het goed om kritisch te zijn.

Jochen den Ouden

Goed slot
Een onderzoek van Microsoft en Ipsos Mori
onder 5555 mkb’ers wereldwijd leverde
eenzelfde beeld op. Werkgevers willen wel,
maar het delen van informatie bijvoorbeeld
via de cloud, wordt als onveilig gezien en
veel werknemers geven aan hun werk nog
steeds alleen te kunnen doen als ze fysiek
op de werkplek aanwezig zijn. Volgens
Holterman zou de discussie niet moeten
gaan over waar informatie wordt opge
slagen, maar over hoe bedrijven in het
algemeen met cyber security omgaan. “Ook
opslag op één locatie kan onveilig zijn, als
je niet de juiste beveiligingsmaatregelen
neemt.” Om die maatregelen te kunnen
treffen, is het raadzaam kritisch naar de
eigen beveiliging te kijken. “Of je deze nou

Voor veel werkgevers is het een dilemma.
Ze willen hun medewerkers in staat stellen
om buiten de muren van het eigen
bedrijfspand te werken, maar angst voor
beveiligingsproblemen of verlies van
belangrijke data houdt ze tegen. Digitaal
beveiligingsspecialist Gemalto deed vorig
jaar onderzoek naar de beperkingen die
bedrijven medewerkers opleggen om mobiel
te werken. Ongeveer 92 procent van de
900 onderzochte bedrijven beperkte de
toegang van mobiele devices tot gevoelige
bedrijfsinformatie en applicaties. Zij geven
in meerderheid aan dat het handig zou zijn
als medewerkers mobiel zouden kunnen
werken, maar beperken de toegang tot het
bedrijfsnetwerk toch, onder meer omdat
ze aanvallen van hackers vrezen.
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verouderde ICT op social media.” Met zijn
studenten doet hij regelmatig onderzoekjes
naar hoe eenvoudig mensen te verleiden
zijn om risicovol gedrag te vertonen. Zo
vroeg hij recent mensen een ‘op de
parkeerplaats gevonden usb-stick’ even
in hun eigen computer te openen om te
kijken of er een document op stond dat
naar de ‘rechtmatige’ eigenaar zou kunnen
verwijzen. “De mens is graag behulpzaam,
dus dat doet vrijwel iedereen, maar cri
minelen kunnen op zo’n usb-stick software
hebben gezet die je computer leegtrekt.”

reputatieschade kan opleveren. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de persoonsgegevens van
klanten en van medewerkers, zoals de
salarisadministratie. Op het lekken van
die data staat sinds 1 januari van dit jaar
ook een boete.” Ze wijst op de website
‘beschermjebedrijf.nl’ waar bedrijven kunnen
nagaan om welke gegevens dat bij hen
gaat.
Zwakste schakel
Ook de beste beveiliging is echter pas
veilig als medewerkers zich bewust zijn
van de risico’s van de digitale wereld. De
mens is altijd de zwakste schakel, benadrukt
Holterman. “’Password123’ en ‘0000’ staan
nog altijd in de top-10 van wachtwoorden.
En er bestaan nog steeds bedrijven waar
de geeltjes met wachtwoorden naast de
computer hangen.” Met goede afspraken
over veilig digitaal werken, kan volgens

Ook Den Ouden adviseert bedrijven om
vooral goede afspraken te maken met
medewerkers over cyber security én, niet
onbelangrijk, die afspraken ook te hand
haven. Werkmail op een eigen device hoeft
geen probleem te zijn. Maar dan is het wel
goed om vast te leggen dat je als bedrijf
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Digitale sabotage
Cybercriminelen worden steeds slimmer,
maar ook de kennis bij de ‘cybercrimefighters’ neemt toe. “Wij hebben veel
overleg met de overheid om cyberdreiging
in kaart te krijgen. Dat lukt alleen als er over
en weer veel informatie wordt uitgewisseld”,
aldus Holterman. Zij wijst erop dat ook
werkgevers over veel informatie kunnen
beschikken die kan helpen bij de bewust
wording van dreigingen en mogelijke
oplossingen. Zo publiceert het Nationale
Cyber Security Centrum onder andere het
Cyber Security Beeld Nederland dat inzicht
biedt in waar Nederland kwetsbaar is. In
de laatste editie wordt onder meer phishing
als belangrijke digitale bedreigingen voor
Nederland genoemd.

with user licence
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Boos
Lastig is volgens Den Ouden ook dat dé hacker niet bestaat. Het
gevaar kan dus van verschillende kanten komen. Phishing mail
professionaliseert, maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor de
DDoS-aanvallen, waarover je nu veel leest en die grote schade
kunnen toebrengen. Die zijn kinderlijk eenvoudig uit te voeren.

bij een mogelijke ‘inbraak’ het recht hebt
die smartphone of laptop terug te zetten
naar fabrieksinstellingen, ook als daarmee
privé-foto’s verloren gaan.

21-12-15 09:02
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Telecom Service Groep
maakt van uw bedrijf
een Ready Business
Een Ready Business is klaar voor de uitdagingen van
morgen. Telecom Service Groep helpt daarbij. Met
oplossingen die bijdragen aan flexibiliteit, efficiency en
innovatie. Dat geeft u de kracht om vandaag succesvol
te zijn. En tegelijkertijd voorbereid op de toekomst.
Is uw onderneming klaar voor morgen?
Ga naar www.telecom-service.nl/vodafone

“Voor drie dollar huur je tegenwoordig al voor een uur of twee
een server in Rusland of Polen en een programmaatje vind je op
internet. Ik hoorde laatst van iemand bij een collega-onder
wijsinstelling dat hij merkt dat computers trager worden in
examentijd. Leerlingen proberen met een aanval onder een niet
geleerd examen uit te komen. Je hebt ook de zogenaamde scriptkiddies; jonge hackers die gewoon nieuwsgierig zijn of het ze lukt
een systeem binnen te komen, maar die de schade niet overzien.
En dan is er ook nog altijd de medewerker die boos is over een
ontslag of een ongunstige beoordeling en zijn werkgever een hak
wil zetten.”

Die dreiging komt vooral doordat de
phishing-mails er steeds ‘echter’ uit gaan
zien, aldus Holterman. Dat ziet ook Den
Ouden, die met zijn studenten onderzocht
wie er het meest kwetsbaar zijn voor deze
vorm van cybercriminaliteit. “Veel mensen
denken dan aan ouderen die niet zo handig
zijn met de computer. Het blijken echter
hoogopgeleide mannen te zijn tussen de
35 en 55 jaar. Zij krijgen zo veel mail,
waaronder ook veel ‘ongevraagde berichten’,
dat ze het onderscheid tussen een ‘echte’
en phishing mail niet meer zien.” Den
Ouden probeerde wat ervoor nodig is ze
gegevens te laten mailen. “Er was toch
nog een flink aantal dat bankgegevens en
pin per mail verstuurt als je in de mail
refereert aan veiligheid en ze daarom de
gegevens via twee gescheiden (phishing)
mails laat doorgeven.”

Zowel Den Ouden als Holterman gaat ervan uit dat cyber security
vooralsnog vooral een lapmiddel zal zijn. “We lopen eigenlijk
steeds net achter de feiten aan. En al slagen we er wel beter in
nieuwe dreigingen te voorspellen, honderd procent tegenhouden
kun je hackers nooit”, aldus de eerste. Heel goed zou het volgens
beide cyber security-deskundigen zijn als jongeren al vroeg
– liefst op de basisschool – leren programmeren en al doende
ontdekken waar systemen kwetsbaar zijn.

Hacken met een certificaat
Stenden Hogeschool biedt sinds vier jaar binnen de opleiding ICT-beheer een minor ethical hacking aan.

Vodafone

Power to you

Hierin leren studenten denken als een hacker om bedrijven te kunnen adviseren over risico’s en zwakke
schakels. Een ethical hacker breekt met toestemming in in systemen op basis van een contract. Dat
laatste is belangrijk, aldus docent Jochen den Ouden, onder meer omdat het vastlegt dat de
opdrachtgever altijd de regie houdt. “In tegenstelling tot een zogenaamde black-hat-hacker, vraagt een
‘white-hat-hacker’ altijd wat hij wel of niet mag doen en hoever hij daarin mag gaan.” De minor is

Business
Partner
Network

Vodafone goo.indd 1

populair onder studenten; niet alleen vanwege het arbeidsperspectief, maar ook omdat het onderwerp
aanspreekt.

07-01-16 09:19
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Roel Croes van Stichting GreenICT:

“We kunnen al glasvezelskabels
uit koemest maken”
ICT kan een sleutelrol spelen in de verduurzaming van de wereld, stelt Roel Croes,
mede-oprichter van GreenICT en initiator van Stichting IIP Duurzaam ICT aan de
vooravond van de klimaattop in Parijs. Door ICT zelf groen te maken, ontstaan
mogelijkheden om milieuvriendelijk te werken aan reductie van CO2 én verhoging
van comfort tegelijkertijd.

liseerd. Duurzame ICT kan tegelijk comfort
verhoging en kostenbesparing realiseren.
“ICT maakt het al mogelijk om met iemand
aan de andere kant van de wereld te
communiceren, en die persoon ook te zien,
zonder dat we daarvoor hoeven te vliegen.
Maar denk ook aan het optimaal instellen
van de temperatuur van de cv-installatie
met behulp van een slimme meter. Mensen
kunnen zo behaaglijk wonen en energie
besparen. ICT kan nog veel meer milieu
ontlastende besparingen opleveren.”

We gebruiken grondstoffen sneller dan de
natuur ze aanmaakt en daarmee veroorzaken
we ook nog eens een klimaatverandering.
Gebeurt er niets, dan loopt dit vroeg of
laat spaak, vat Croes de noodzaak tot
verduurzaming samen. Toch spreekt hij
liever van ‘An Innovative Truth’ dan van ‘An
Inconvenient Truth’. “Ik zie deze situatie
niet alleen als bedreiging, maar ook als
mogelijkheid voor innovatie. Zeker omdat
de urgentie steeds breder wordt erkend.
Als ik nu vertel dat we glasvezelkabels uit

Slimme materiaalkeuzes
Naast energiebesparing door technische
oplossingen, kan ook veel winst worden
geboekt door slimme materiaalkeuzes,
voor zowel apparatuur als verbindingen.
Als voorbeeld noemt Croes plastic glasvezel
kabels. Glasvezelkabels zijn ten opzichte
van koperkabels en draadloze communicatie
veel energie-efficiënter. Wat het materiaal
van de plastic kabels betreft, viel er echter
nog veel te winnen. De basisgrondstof voor
plastics is aardolie. Via schadelijke stoffen
als blauwzuur, zwavelzuur en methanol
ontstaat uiteindelijk een onschadelijk eind
product. Met een groep slimme koppen
van de universiteit van Wageningen heeft
Croes een milieuvriendelijk alternatief voor
deze stoffen bedacht.

Roel Croes

koemest kunnen maken, dan vindt iedereen
dat geweldig. Tien jaar geleden had men
mij voor gek verklaard.”

“Als je op een slimme manier bacteriën
loslaat op bijvoorbeeld bladafval en mest,
dan kan je het omzettingsproces versnellen
en hiermee aardolievervangers maken. Die
kunnen we dan gebruiken voor de plastic
glasvezels en de kunststof mantels van
deze kabels. Een ICT-kabel kan tegen
woordig dus helemaal worden gemaakt
van biobased materiaal, via een kringloop
die veel sneller is dan de gewone aardolie
kringloop.”

In alle haarvaten
ICT zit in alle haarvaten van de maatschappij.
Met name de C van ICT – communicatie –
is de laatste decennia geëxplodeerd. Er
liggen op het ICT-vlak dan ook veel kansen
om flink bij te dragen aan duurzaamheid.
Met behulp van ICT kunnen hoogwaardige
meet- en regeltechnieken worden gerea
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en organisaties die openstaan voor duur
zame ICT. Croes is ervan overtuigd dat
duurzame ICT legio mogelijkheden biedt
voor de “BV Nederland”. “Hier geldt wel:
‘Regeren is vooruitzien’. Als we niet voor
uitkijken, worden we door andere landen
ingehaald.”

Brede samenwerking
De eerste stappen op het gebied van duurzaam materiaal binnen
de ICT zijn dus al gezet. Toch liggen hier volgens Croes nog veel
kansen, die niet onbenut zouden moeten blijven. “Nederland of
Europa kan hierin voorloper zijn. Dat vergt slechts lef, een open
mind, hersenwerk en daadkracht.” Met ‘open mind’ doelt hij niet
in de laatste plaats op samenwerkingen tussen mensen die elk hun
eigen specialisme hebben. “Laat een hoogleraar chemie praten
met een hoogleraar elektrotechniek, voeg daar wat mensen uit
het bedrijfsleven aan toe en je ziet nieuwe oplossingen ontstaan.”

Wereld verduurzamen
Het mooie van biobased ICT is volgens
Croes dat de basis er al ligt. Nu moeten er
alleen concrete stappen voorwaarts worden
gezet. Een biobased grondstoffenkringloop
binnen de ICT zal meer regel dan uit
zondering worden, verwacht hij. Het zal
nog wel een tijd duren – “je moet eens
weten hoe lang men moet lobbyen om
veranderingen in denken en doen gedaan
te krijgen bij ministeries, kennisinstellingen
en het bedrijfsleven” – maar ooit komt er
een tijd dat we alleen maar praktische
ICT-oplossingen kennen, die gemaakt zijn
van biobased materialen, en die bovendien
weinig energie verbruiken.
Als voorbeeld verwijst hij naar de AIT I.
Deze door hem ontwikkelde computer
heeft de afmetingen van een smartphone
van een paar centimeters dik. Onder meer
de behuizing is gemaakt van biobased
materialen. Deze desktop PC verbruikt
maximaal tien Watt in plaats van de 200
Watt die een gemiddelde desktop computer
verbruikt. “Dit soort dingen kan gewoon
en daar moeten we veel meer naartoe.
Met behulp van ICT kunnen we de hele
wereld verduurzamen.”

Een effectieve manier om dit te bewerkstelligen, is volgens Croes
het organiseren van multidisciplinaire congressen, zoals de door
Stichting GreenICT geïnitieerde An Innovative Truth Congressen.
Ook multidisciplinaire platforms zoals Stichting IIP Duurzaam ICT,
een open samenwerkingsverband tussen onder andere onderzoekers,
overheid en bedrijven, kunnen hieraan bijdragen.
Andere noodzakelijke ingrediënten om alles uit duurzame ICT te
halen wat erin zit, zijn inspirerend leiderschap – een must voor
onder meer CEO’s, docenten en topambtenaren –, kennis(deling)
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VaMo

Vast over mobiel wint terrein

De vaste en de mobiele telefoon hebben jarenlang als broertjes naast elkaar
geleefd, maar een nieuwe trend lijkt dit te veranderen. Tegenwoordig kiezen
steeds meer bedrijven en organisaties voor Vast over Mobiel (VaMo): het
integreren van mobiele telefonie met vaste telefonie.

Uw leverancier voor
Data Netwerk Concepten!

Om van de voordelen van VaMo te profi
teren, is het raadzaam van tevoren goed
advies in te winnen. Er zijn verschillende
mogelijkheden voor de implementatie en
daaraan hangen verschillende prijskaartjes.

VaMo maakt het voor veel organisaties
mogelijk om beter bereikbaar te zijn en
efficiënter te werken. Zowel op kantoor
als onderweg zijn medewerkers op één
nummer te bereiken; ideaal in deze tijd
waarin flexplekken en thuiswerkdagen
steeds vaker voorkomen. Doorschakelen
gaat op de mobiel met hetzelfde gemak
als op kantoor. Het is dankzij VaMo zelfs te
zien of iemand aanwezig is. Daarnaast is
het qua administratie lekker overzichtelijk;
er hoeft maar één contract te worden af
gesloten. Daardoor kunnen de periodieke
kosten ook nog eens lager uitvallen. Voor
de contacten buiten het bedrijf is het
fijn dat er altijd hetzelfde nummer in de
display verschijnt, of iemand nu belt met
vast of mobiel.
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Hoe groot of klein een bedrijf is, maakt
niet uit. Of er nu twee, of honderd mensen
op hetzelfde zakelijke nummer bereikbaar
willen zijn via de mobiel; er zit geen limiet
aan het aantal aangesloten personen. Er
zijn bovendien verschillende vastmobiel
oplossingen, waardoor de uiteindelijke
infrastructuur aansluit bij de behoeften
van een bedrijf. Aangezien het met VaMo
mogelijk is om te bellen via het eigen,
besloten netwerk en de eigen telefooncen
trale, kunnen ook bedrijven die zo veilig
mogelijk willen communiceren kiezen voor
dit systeem. Waarschijnlijk zullen onderne
mingen die veelal werken met zelfstandigen
zich de investering in VaMo besparen; de
mobiele telefoon is in dat geval voldoende.

Een onafhankelijke adviseur zorgt ervoor
dat de overstap ook financieel gunstig
uitpakt. Daarnaast vraagt het operationeel
beheer kennis die bedrijven vaak niet zelf
in huis hebben. Een adviseur kan die kennis
leveren of overdragen aan de eigen beheer
der. Een belangrijk punt om mee te nemen
in de overweging om over te stappen op
VaMo is tot slot de mogelijke integratie
met een CRMpakket. User centric, dus de
gebruiker optimaal faciliteren is hierbij het
toverwoord. Hiervoor is een vaste telefoon
vooralsnog wel nodig. Bedrijven doen er
daarom goed aan die nog niet helemaal
uit het bedrijf te bannen.
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