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VOORWOORD

De Nederlandse maakindustrie hee�  
in de 21ste eeuw een enorme vlucht 
genomen. De sector hee�  ons land na 
2008 uit de crisis getrokken. Met de fo-
cus op het ontwikkelen en maken van 
oplossingen voor grote maatschappe-
lijke uitdagingen en het proactief om-
armen van de digitale revolutie, waar-
onder kunstmatige intelligentie, hee�  
de maakindustrie alles in zich om dat 
belang verder te laten groeien. 
Dat is nog niet voor iedereen duide-
lijk. In de perceptie van velen zou de 
maakindustrie verdwijnen, we zouden 
immers een diensteneconomie wor-
den. Niets is minder waar. Veel maak-
bedrijven in Nederland hebben een 
hoge toegevoegde waarde, met kenni-
sintensieve processen en producten, 

en hoge investeringen in innovatie. Dat zal, verwacht ik, 
alleen maar verder toenemen.  Voor de maakindustrie zijn 
er enorme kansen in het oplossen van wereldwijde maat-
schappelijke problemen: denk aan medische technologie, 
mobiliteit, energie, voeding en IT. Maar ook in de circulaire 
economie. Voor onze gezamenlijke toekomstige welvaart is 
het van cruciaal belang om de juiste omgeving te scheppen 
waarin dit soort bedrijven kunnen opereren en doorgroeien.
De juiste omgeving is ook vaak le� erlijk ‘een omgeving’, dus 
de regio. Het ontwikkelen van innovatieve technologieën kun 
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je als bedrijf namelijk niet meer op eigen houtje. Intensieve 
samenwerking in de keten, maar ook met kennisinstellin-
gen en overheden, is cruciaal. Dat is de reden waarom ken-
nisintensieve innovatieregio’s zo in opmars zijn, kijk naar 
Brainport Eindhoven en rond Wageningen. Ze bieden het 
juiste klimaat waarin bestaande hightech-bedrijven hun 
innovatiekracht kunnen optimaliseren, waarin innovatie-
ve start-ups fl oreren, en waar nationaal en internationaal 
technisch talent naartoe trekt.  
Dat laatste is van groot belang, want technische scholing 
is de meest kwetsbare schakel in dit geheel. Onze kennis- 
intensieve processen en -producten vragen om voldoende 
technisch geschoold talent, op alle niveaus – van VMBO tot 
WO. Op dit moment zijn we echter te a� ankelijk van ta-
lent uit andere landen. Ontwikkelen en maken is én blij�  
mensenwerk! 
We kunnen alleen een succesvolle maakindustrie behou-
den, een van de fundamenten onder onze gezamenlijke 
welvaart, als er voldoende wordt geïnvesteerd in scholing. 
Die investeringen verdienen zichzelf terug. Iedere euro in 
de industrie leidt tot 80 cent extra toegevoegde waarde in 
andere sectoren. En iedere baan in de industrie leidt tot 1,3 
extra banen in de dienstenindustrie.
De toekomst van de maakindustrie ziet er gunstig uit, ze-
ker in Nederland; maar dan moeten we wel investeren in 
regio’s, kennis en technisch talent.

Hans de Jong, 
President Philips Nederland 

Hightech-maakbedrijven 
groeimotor voor Nederland
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Noord-Nederland heeft een 
sterk ecosysteem dat zich richt 
op de vergroening van de che-
mie. Samenwerking in de keten 
staat hierin centraal. Het che-
miecluster in Delfzijl richt zich 
op intermediate chemicals en 
het cluster in Emmen op poly-
meren. Samen met het kennis-
cluster op Campus Groningen, 
de Rijksuniversiteit Groningen 
en de Hanzehogeschool zijn ze 
de kartrekkers. Voeg hier het in 
Heerenveen gevestigde Nati-
onaal Testcentrum Circulaire 
Plastics toe en de cirkel is rond. 
Dat allemaal in het ecosysteem 
Chemport Europe. 

Noord-Nederland zet vol in op circulaire kunststofketen

De chemische industrie vormt 
een belangrijke pijler van de 
economie in Noord-Nederland. 
De klimaatdoelen en roep om 
vergroening vragen om een 
nieuwe koers, met ruim baan 
voor biomaterialen en -grondstof 
en hergebruik. Het ecosysteem 
Chemport Europe ontwikkelt zich 
hierin snel. Een van de ketens waar 
op ingezet wordt, is de circulaire 
kunststofketen. Circulariteit begint 
waar plastic eindigt en in Noord-
Nederland vormt zich een cirkel 
rondom kunststo�en. 

Ketensamenwerking
Mark-Olof Dirksen van Philips 
Drachten vertelt dat zes jaar 
geleden het idee ontstond om 
recycled plastic in te zetten bij 
de productie van huishoudelijke 
apparaten. “Voor ons is het 
belangrijk dat de grondstof heel 
zuiver is en dat we kleurvrijheid 
hebben. Dat waren de twee 
insteken: beschikbaarheid en kleur. 
Daar hebben we regionale partners 
bij gezocht.” 
Afvalverwerkers staan aan 
het begin van een nieuwe 
cyclus. Een consortium van 
Philips, afvalverwerker Omrin, 
plasticproducent Morssinkhof en 
NHL/Stenden Hogeschool heeft de 
handen ineengeslagen voor het 
hergebruik van polypropyleen (PP) 
als hoogwaardige grondstof voor 
recycled plastic.  
“Het ‘target’-product was een 
Senseo,” vervolgt Dirksen. “De 
eerste twee jaar is gewerkt aan de 
specificaties en een inventarisatie 
van wat nodig is om afval om te 
zetten naar een polypropyleen dat 
geschikt is om onderdelen van 
te maken die voldoen aan deze 
kwalificaties.” Het project was zo 
succesvol, dat Morssinkhof in de 

nabijheid van Omrin een plastic-
recylinginstallatie heeft gebouwd, 
waardoor we wat we in het klein 
hebben getest nu ook in het groot 
kunnen maken. In 2025 wil Philips 
dat 20% van alle huishoudelijke 
productonderdelen van recycled 
plastic is gemaakt.”
“Als bedrijf kun je dit soort 
systemen niet in je eentje 
opzetten,” benadrukt Dirksen. 
“Je hebt subsidie nodig 
voor het onderzoek en de 
ketensamenwerking. Zo heeft 
de provincie Friesland heeft een 
cradle-to-cradle-aanpak (‘van wieg 
tot wieg’) in het beleidsmilieuplan. 
Samen met de provincie en het 
Afvalfonds Nederland hebben we 
het project kunnen opstarten.” 

Twee werelden
Errit Bekkering is vanuit 
NOM, de investerings- en 
ontwikkelingsmaatschappij voor 
Noord-Nederland, betrokken bij 
de ontwikkeling van projecten. 
“Technisch is heel veel mogelijk, 
maar de overstap naar de circulaire 
economie is een uitdaging, omdat 
het een ketengebeuren is. Je 
moet afspreken wie wat doet en 
daarbovenop ook nog afspraken 
maken over het verdelen van de 
markt. Eérst moet je gezamenlijk 
kijken óf er voldoende te verdelen 
is. Pas later kun je je druk maken 
hóe die verdeling is. Dat is anders 
dan dat je een producent opbelt en 
zijn prijs vraagt.”

“De zoektocht en 
uitdaging is om tot 
de beste combinaties 
van grondstofstromen 
en bruikbare 
toepassingen te 
komen. Daar zijn nu 
de eerste resultaten 
van te zien.” 

motivatie om de circulaire 
economie te ondersteunen is dat 
het speelt bij bedrijven. “Bedrijven 
willen inzetten op verduurzaming 
en groen.” 

Ontmoeten en samenwerken
Hoewel we in een digitale eeuw 
leven en samenwerking tussen 
onderzoekers en bedrijven op 
mondiale schaal plaatsvindt, blijkt 
uit onderzoek dat fysieke nabijheid 
van talent, onderzoeksinstituten 
en bedrijven bijdraagt aan het 
delen van kennis. Ontmoetingen 
leiden tot innovatie en het 
naar de markt brengen van 
fundamenteel en toegepast 
onderzoek. De juiste faciliteiten 
stimuleren bedrijven om kennis 
te delen en te innoveren, ook als 
het aankomt op verduurzaming. 
“Het innovatiecentrum Chemistry 
en Engineering op Campus 
Groningen is zo’n faciliteit waar 
ontmoeting centraal staat. Een 
plek waar startups samenwerken 
met bedrijven aan nieuwe 
producten. Bedrijven zoals 
MercachemSyncom, Ducom, 
Demcon en Cliqswiss zullen 
zich om die reden vestigen in 
deze ontmoetingsplek. En die 
ontmoeting is zo belangrijk, samen 
vinden we de oplossingen voor 
maatschappelijke uitdagingen 
waar iedereen beter van wordt.”, 
aldus Edward van der Meer van 
Campus Groningen. 

“Afvalverwerking en maakindustrie 
zijn twee werelden die ver uit elkaar 
liggen. Het kost tijd voordat je die 
bij elkaar hebt. Samenwerking, 
nabijheid en vertrouwen hebben 
ons geholpen om zulke processen 
van de grond te krijgen. We hebben 
in Noord-Nederland daarin echt een 
voorsprong opgebouwd. De komst 
van het Nationaal Testcentrum 
Circulaire Plastics is uniek,” 
constateert Bekkering. Hij vervolgt: 
“Met top-downmaatregelen kun 
je veranderingen versnellen. 
Het ontwikkelen van circulaire 
bestanddelen kost tijd. De aanloop 
is lang. Het zijn individuele 
bedrijven die dat moeten doen.”
Een belangrijke reden voor de NOM 
om initiatieven als de bouw van de 
nieuwe fabriek voor polypropyleen 
van Morssinkhof op het terrein van 
afvalverwerker Omrin te steunen, 
is dat de chemische industrie in 
2050 CO2-neutraal moet zijn, vertelt 
Bekkering. “Daar heb je een aantal 
dingen voor nodig, zoals groene 
grondsto�en, maar ook hergebruik 
van grondsto�en.”

Sterke sector
“Chemie is een sterke sector in 
Noord-Nederland. Die willen we 
behouden. Daarom zorgen we 
dat op dat vlak een voorsprong 
behouden. Voor Noord-Nederland 
is de procesindustrie een 
belangrijke tak van sport,” aldus 
Bekkering. Een andere belangrijke 

Onderdeel van het ecosysteem
“Het werken aan grote 
maatschappelijke problemen 
past in de ambitie en strategie 
van de Universiteit Groningen,” 
meent Erik Heeres, hoogleraar 
toegepaste chemie aan de 
Universiteit Groningen. “We willen 
niet alleen kennisinstellingen 
bundelen, maar ook onderdeel 
zijn van het ecosysteem Chemport 
Europe door samen te werken met 
bedrijven en overheden in Noord-
Nederland. Kijk je bijvoorbeeld 
naar de kunststofketen en 
recycling, die keten hebben we in 
Noord-Nederland mooi bij elkaar. 
Daarnaast hebben we in het 
Noorden een overheid die heel 
actief inzet op vergroening en het 
circulair maken van de economie. 
Er liggen enorm veel kansen.”
Bekkering beaamt dit: “We 
staan aan de vooravond van een 
doorbraak. Er is een beweging 
gaande om de grondsto�en 
in het systeem te houden. De 
komende jaren gaan we met 
elkaar fors investeren om die 
circulaire kunststofketen in Noord-
Nederland te realiseren.” 

IN SAMENWERKING MET CHEMPORT EUROPE
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Green Deal geeft richting aan Europese ambities 

De Nederlandse maak-
industrie staat voor 
grote uitdagingen op 

het gebied van energie en 
duurzaamheid. De corona-
crisis vertraagt de ontwik-
kelingen misschien, maar 
de doelen blijven hetzelfde. 
In 2030 moet de industrie al 
flink minder CO2 uitstoten. 
Dit als tussenstap op weg 
naar een volledig duurzame 
economie in 2050. 

Namens de Europese Com-
missie heeft Eurocommissaris 
Frans Timmermans een plan 
gepresenteerd om het klimaat 
te vergroenen. Hiervoor moet 
duizend miljard euro bij elkaar 
worden gesprokkeld. Het geld 
is voor een groot deel afkom-
stig uit de Brusselse begro-
ting. Zo wordt bij de Europese 
landbouwbegroting ingezet op 
vergroening.

Klimaattafel Industrie
Er is geen weg meer terug op 
het pad naar verduurzaming. 
Om de concurrentie ook in de 
toekomst aan te kunnen, met 
oog voor natuur en milieu, 
moet de maakindustrie slim-
mer, beter en groener worden. 
In Nederland zijn de plannen 
voor de verduurzaming vorig 
jaar vastgelegd in het Klimaat- 
akkoord. In totaal zijn meer 
dan 600 afspraken vastgelegd 
om de uitstoot van broeikas-
gassen tegen te gaan. De over-
gang van fossiele naar duur-
zame energiebronnen vraagt 

vergaande maatregelen. De 
industrie moet de industriële 
processen optimaliseren en 
energie-efficiënter gaan pro-
duceren dan nu, bijvoorbeeld 
met het slim terugwinnen van 
energie en inzet van restwarm-
te voor het verwarmen van wo-
ningen, kantoren en kassen.

Infrastructuur
De verduurzaming van de 
maakindustrie kan alleen als 
er intensiever wordt samen-
gewerkt, in de regio, in de 
keten, tussen overheid en be-
drijfsleven. De manier waarop 
energie wordt geproduceerd, 
verwerkt en getransporteerd, 
zal fundamenteel anders zijn 
dan we nu gewend zijn. Eén 
van de uitdagingen is de op-
slag van CO2 in lege gasvelden 
onder de Noordzee. Voorts zijn 
er de ontwikkelingen rondom 
waterstof als brandstof. Dit 
gaat gepaard met miljardenin-
vesteringen in de fysieke en 
digitale infrastructuur. 
De afgevangen CO2 kan op 
termijn ook als grondstof 
worden ingezet, bijvoorbeeld 

voor de glastuinbouw. Aard-
gas en aardolie moeten als 
grondstof steeds meer wor-
den vervangen door grondstof-
fen uit planten (biobased) of 
hergebruik van grondstoffen. 
Noord-Nederland heeft tra-
ditioneel een sterke chemie- 
sector. Provincies, bedrijfsle-
ven en wetenschappers van 
de Campus Groningen hebben 
hier de handen ineengeslagen 
om in clusters te werken aan 
de transitie naar duurzaam en 
circulair. Bedrijven werken sa-
men om afval zoveel mogelijk 
terug te winnen tot grondstof, 

om zo de grondstofcirkel te 
sluiten.

Gezamenlijke opdracht
De overheid kan maatschap-
pelijke vraagstukken niet in 
zijn eentje oplossen. De ener-
gietransitie en verduurzaming 
is een gezamenlijke opdracht 
van overheid en bedrijfsleven. 
De Europese Commissie en 
de Nederlandse overheid for-
muleren de doelstellingen en 
sturen zo de markt met beleid. 
De weg naar een nieuwe eco-
nomie vraagt om miljardenin-
vesteringen die de industrie 

niet alleen kan dragen. De 
overheid is nodig om de stap 
naar een CO2-neutrale samen-
leving te zetten. Om initiatie-
ven te helpen opschalen en 
versnellen. De coronacrisis is 
een sleutelmoment. Het biedt 
kansen om door te pakken 
richting de nieuwe economie, 
constateerde Maria van der 
Heijden, directeur MVO Ne-
derland, onlangs. “De crisis 
biedt kansen om te zorgen 
dat investeringen hierna de 
goede kant op gaan. Zorg voor 
groene banen en investeer in 
de sectoren van de toekomst, 
zoals hernieuwbare energie. Er 
is geen weg terug.” 

“We moeten niet 
terug naar een 
koolstofspuwende 
economie,” Frans 
Timmermans, 
vicevoorzitter 
Europese Commissie.

IN SAMENWERKING MET BILFINGER TEBODIN

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Ingenieursbureau Bilfinger 
Tebodin staat de industrie al 75 
jaar terzijde bij veranderingen, 
zoals momenteel bij de energie-
transitie en de stikstofproble-
matiek. 

Probleemoplosser voor de Nederlandse industrie 

Bilfinger Tebodin werd in maart 
1945 opgericht door professor 
Van Itterson, de toenmalige 
bestuursvoorzitter van de 
Staatsmijnen, om de Nederlandse 
industrie na de Tweede 
Wereldoorlog te helpen bij de 
uitdagingen van de wederopbouw. 
Het is de rode draad van de 
inzet van Bilfinger Tebodin in de 
afgelopen 75 jaar, vertelt Managing 
Director Wim van den Brink. 
“Onze missie is de industrie te 
helpen bij elke uitdaging die op 
hun pad komt. Als een bedrijf een 
productieprobleem heeft of de 

productie wil uitbreiden – dat is in 
Nederland niet altijd gemakkelijk 
– zijn we een one-stop-shop-
ingenieursbureau dat technische, 
creatieve oplossingen bedenkt en 
die ook projectmatig kan uitvoeren, 
binnen budget en tijdplanning. 
We zijn op ons best als een bedrijf 
een vaag idee heeft. Dan helpen 
we dat idee om te zetten in een 
conceptueel ontwerp.”

Daar spelen we als Bilfinger 
Tebodin graag een rol in.” Van 
den Brink vervolgt: “Je ziet dat de 
Nederlandse industrie vaak scherp 
concurrerend is op milieugebied 
ten opzichte van de concurrentie. 
CO2 en duurzaamheid zijn een 
wereldwijd vraagstuk, dus dan kun 
je het hier maar beter goed doen 
en een deel van de innovaties 
exporteren.” 

Bilfinger Tebodin is 
een onafhankelijk 
ingenieursbureau. Naast 
ingenieurs heeft het 
bureau ook consultants 
in dienst op het gebied 
van vergunningen, 
overheidseisen, veiligheid 
en onderhoud.

“Bilfinger Tebodin is er 
voor de industrie, maar we 
proberen de industrie die 
er is, zo maatschappelijk 
verantwoord mogelijk 
te maken. Daar heeft de 
industrie baat bij en daar 
hebben we zelf baat bij.”

voor het warmtenetwerk. Beide 
zijn belangrijke schakels in de 
energietransitie.”
“We willen álles in Nederland, en 
terecht. Een groene omgeving, 
schone lucht én goede banen. Dat 
is een ‘pressure cooker’ die leidt 
tot nieuwe ideeën. Dat is de lol 
van ingenieur in Nederland zijn. Je 
probeert een oplossing te vinden 
waar alle partijen tevreden mee 
zijn. Als je er met elkaar uit kunt 
komen, leidt dat vaak tot innovatie. 

Procesindustrie en infrastructuur
Klanten bevinden zich in de 
procesindustrie (chemie, voeding, 
olie en gas en farmacie) en 
de infrastructuur. Bilfinger 
Tebodin is één van de grootste 
ingenieursbureaus op het gebied 
van ondergrondse pijpleidingen. 
“Die zijn straks heel erg belangrijk 
om CO2 af te voeren naar de 
opslagvelden op zee, maar ook 

Europese 
Green Deal

De Green Deal is een soort 

spoorboekje waarin staat welke 

klimaatmaatregelen wanneer 

worden genomen. Een kwart van 

de EU-begroting (260 miljard 

euro per jaar) gaat naar projec-

ten om de economie groener te 

maken. De maatregelen moe-

ten ervoor zorgen dat in 2030 

de CO2-uitstoot met minimaal 

50 procent is teruggedrongen. 

Energie-intensieve industrieën 

moeten versneld hun CO2-uit-

stoot reduceren. 



MAAK INDUSTRIE | 5

Oreon ontwikkelt en fabri-
ceert watergekoelde high-tech 
LED-groeilampen voor de 
glastuinbouw. LED-verlichting 
verbruikt tot 80% minder ener-
gie dan traditionele verlich-
ting en gaat veel langer mee. 
Een belangrijk voordeel voor 
de teler is dat de verlichting 
verkrijgbaar is in verschillen-
de kleurspectra en dus opti-
maal voor elk gewas. “Onze 
LED-groeilampen hebben zich 
boven alle gewassen bewezen,” 
stelt salesdirector Jan Mol trots 
vast.

ICT vormt meer en meer de kern 
van de maakindustrie. Dit vraagt 
om een snelle, betrouwbare en 
veilige netwerkverbinding en 
een breed pakket aan ICT-dien-
sten om in de snel veranderen-
de wereld succesvol te zijn. In 
Twente helpt een door EZ gefi-
nancierde Digitale Werkplaats 
lokale mkb-ondernemers om 
de digitaliseringsslag te maken. 
TalentIT Twente zorgt dat er vol-
doende ICT-talent beschikbaar is 
voor de bedrijven.

Glastuinbouw maakt overstap naar LED

“Maakindustrie vraagt om veilig datanetwerk”

Oreon en haar zusterbedrijven 
zijn sinds 2005 actief op de 
LED-markt en sinds 2008 – als 
eerste producent – met LED’s 
voor in de kassen. “De glastuin-
bouw verbruikt veel energie 
door verlichting. Omdat LED 
een efficiënte oplossing is, zijn 
we in samenwerking met Ne-
derlandse telers, installateurs 
en wetenschappers een lamp 
gaan ontwikkelen op basis van 
LED-technologie, die geschikt 
is voor de glastuinbouw. Dat 

De behoefte aan ICT-diensten 
en bandbreedte stijgt exponen-
tieel door de digitalisering van 
de maakindustrie en komst van 
smart devices. De snelheid van 
de ontwikkelingen blijft Jeroen 
van de Lagemaat, directeur van 
NDIX, een volledig veilig glasve-
zelnetwerk met een breed 
aanbod aan ICT-oplossingen, 
verbazen. Als voorbeeld noemt 
hij een fruitteler die van achter 
zijn scherm bijhoudt of alles 
goed gaat. “Een drone kijkt hoe 
droog het is, of er schimmels 
zijn, of er moet worden geïrri-
geerd et cetera. AI en software 
nemen 90% van zijn werk uit 
handen.”

Glasvezel
Het internetverkeer verdubbelt 

IN SAMENWERKING MET NDIX

IN SAMENWERKING MET OREON LED

is waar we ons nu 100% op 
focussen,” vertelt salesdirector 
Jan Mol.

Stabiel klimaat in de kas
“De lamp produceert relatief 
weinig warmte, die we met 
waterkoeling ook nog eens bij 
de LED-lamp vandaan halen, 
uit de kas. LED’s kunnen niet 
tegen warmte. Je moet dus 
iets verzinnen waardoor ze 
koel blijven,” benadrukt Mol. 
Het is ook van belang voor de 
teler. “Doordat je de verlich-
tingswarmte afvoert, heb je 
een stabiel klimaat in de kas. 

elke acht maanden. Om uit 
te leggen wat dat betekent, 
gebruikt Van de Lagemaat 
het stadion van FC Twente als 
beeldspraak. “Als je een emmer 
op de middenstip zet en de 
eerste minuut één druppel laat 
vallen, de volgende twee, vier, 
acht, enzovoorts, is de emmer 
na vijftien à twintig minuten 
vol. Dat is best snel. Maar dan! 
Weer maar twintig minuten la-
ter is het hele stadion vol. Met 
al het internetgebruik durf ik 
wel te beweren dat de emmer 
qua ICT al overloopt.” Daarom 
is glasvezel nodig. Glasvezel 
heeft een onbegrensde capaci-
teit. Glasvezel staat voor: alles 
kan.”

Veiligheid
MKB-ondernemers besteden 
onvoldoende aandacht aan de 
beveiliging van het eigen net-
werken en de data. Als het aan 

Tevens kan de warmte opnieuw 
worden gebruikt, waardoor je 
extra energie-efficiënt produ-
ceert.” De technologie biedt 
nog meer bijkomende voorde-
len. “Je wilt in een kas zoveel 
mogelijk profiteren van het 

zonlicht. Doordat de armatuur 
actief wordt gekoeld, kunnen 
we een klein armatuur maken 
dat heel veel licht produceert. 
Kleinere armaturen betekent 
minder blokkade van zonlicht 
en dus minder schaduw. “De 
oude verlichting is groter en je 
hebt meer lampen nodig. Dat 
betekent meer schaduw en dat 
wil je juist zoveel mogelijk voor-
komen.”

In elk lichtspectrum
“We hebben in het begin een 
aantal belangrijke klanten als 
early adaptor gehad, zoals 
Koppert Cress, Boer den Hoedt 
en RedStar. Dat zijn in hun 
gewassen vooruitstrevende 
en eigenlijk de beste telers ter 
wereld. Die hebben gezegd ‘dit 
is zo energiezuinig en duur-
zaam, hier moeten we een 
grote stap mee maken’. Dit 
soort bedrijven draagt eraan 
bij dat de innovatie industrie-
breed wordt overgenomen. 
Pas nu, bijna tien jaar later, 
wordt groot gedacht over de 

bij de klant mee te sturen en 
om veilig van externe ICT-dien-
sten gebruik te maken, zoals 
datacenters voor de opslag en 
backup van data, clouddiensten 
maar ook allerhande ICT-dien-
sten die voor de bedrijfsvoering 
en voor innovatie noodzakelijk 
zijn. 

Van de Lagemaat constateert 
dat ICT steeds belangrijker 
wordt, ook in de maakindustrie. 

“Planten groeien 
door fotosynthese. 
Het meest efficiënte 
spectrum daarvoor is 
rood met een kleine 
hoeveelheid blauw 
licht.” 

“We moeten naar een 
nieuw, veilig netwerk. 
Afgesloten voor 
mensen die je buiten 
de deur wil houden, 
zoals bedrijfsspionnen 
en hackers.”

KAS ALS ENERGIEBRON

Nederland wil binnen 
tien jaar uitgroeien tot 
wereldleider op het gebied 
van de teelt van gezonde 
en duurzame voeding. ‘Kas 
als Energiebron’ is het 
innovatieprogramma van 
LTO Glaskracht Nederland 
en het ministerie van LNV 
dat energiebesparing en 
het gebruik van duurzame 
energie in de glastuinbouw 
stimuleert.

DRIE THEMA’S

“ICT moet veilig en vertrouwd 
zijn. Je moet goed opgeleid 
ICT-personeel hebben, 
juíst in de maakindustrie. 
En je moet kennis in huis 
halen om de slag te maken 
richting digitalisering,” vat 
Jeroen van de Lagemaat de 
uitdagingen voor de sector 
samen. Op alle drie de 
vlakken is NDIX actief. “NDIX 
heeft een veilig netwerk 
met een breed scala aan 
ICT-diensten. We verzorgen 
het traject ‘Talent IT Twente’ 
om het personeelstekort 
weg te werken en met het 
door het ministerie van EZ 
gefinancierd project Digitale 
Werkplaats Twente helpen 
we mkb-maakbedrijven bij 
hun innovatie.

toepassing van LED. “De hogere 
investeringskosten zorgen af 
en toe voor een drempel, maar 
als je naar het totale plaatje 
kijkt is het voor iedere teler 
verstandig om (gedeeltelijk) 
naar LED over te stappen. Onze 
lampen zijn steeds efficiënter, 
met een lange levensduur en 
een hogere output. De kosten 
per micromol gaan nog steeds 
omlaag. Uiteindelijk wordt de 
terugverdientijd steeds korter.”

“De slogan die ik hanteer luidt 
‘ieder bedrijf wordt een ICT-be-
drijf’. Bijna alle technische 
opleidingen van het ROC in 
Twente worden varianten van 
de ICT-opleiding. De maakin-
dustrie wacht een enorme om-
wenteling. Dat gaat sneller dan 
we ons kunnen voorstellen.”

Van de Lagemaat ligt, is ieder 
bedrijf zelf continue ‘in control’ 
over wie toegang tot de data 
krijgt. “We moeten zorgen dat 
er een alternatief komt voor 
het internet zoals het nu is. 
Terug naar een structuur waar 
die veiligheid wél aanwezig is.” 
NDIX heeft een vellig netwerk 
ontwikkeld, dat bedrijven en 
instellingen kunnen gebrui-
ken om veilig met elkaar te 
communiceren, om machines 
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Hoe belangrijk is investeren in de 
ICT-infrastructuur?
“Enorm. Alles is steeds meer digitaal 
en met elkaar verbonden. Ook in de 
maakindustrie, die steeds meer een 
‘smart industry’ is, met apparaten die 
op afstand worden bediend en hele 
productieketens die op afstand naadloos 
met elkaar samenwerken.”

Globalisering of lokaal geproduceerd?
“Je ziet een tegenbeweging richting 
lokaal. De coronacrisis heeft de 
kwetsbaarheid blootgelegd van lange 
ketens. Vaak lag de productie stil, omdat 
een plastic dingetje niet leverbaar was 
vanuit China. Je ziet dat grote bedrijven 
zich herbezinnen op het lean-model. Ze 
denken na hoe ze de productieketen op 
een andere manier kunnen organiseren, 
met bu� ers en lokale leveranciers.”

Hoe veerkrachtig is de regio?
“Als ik me beperk tot Twente. Na de 
neergang van de textielindustrie 
is daar de Universiteit Twente voor 
gekomen als goedmaker. Daar zit nu 
de top qua ICT-infrastructuur en data-
intelligence. De Bluetooth-technologie 
is uitgevonden in Twente. Thuisbezorgd.
nl en Booking.com zijn voortgekomen 
uit Twente. Op het ROC Twente worden 
de techniekopleidingen omgebouwd 
tot varianten van IT-opleidingen. Een 
van de speerpunten van de provincie 
Overijssel is het familiebedrijf. Het 
merendeel van de maakindustrie wordt 
vaak al generaties geleid vanuit dezelfde 
familie. Dat gebeurt op z’n Twents: hard 
werken, weinig praten.”

Wat is uw rol?
“Onze onderzoeksgroep heeft een 
sterke drijfveer om te werken aan 
grote maatschappelijke uitdagingen. 
We willen samenwerken met andere 
onderzoeksinstellingen, bedrijven en 
overheden en onderdeel zijn van het 
ecosysteem Noord-Nederland. Onze 
onderzoeksgroep houdt zich bezig met 
de ontwikkeling van nieuwe circulaire 
productieprocessen, zoals de omzetting 
van afvalplastics en biomassa naar 
brandsto� en en grondsto� en voor de 
chemische industrie.”

Wat is uw ambitie?
“De plastic kringloop sluitend krijgen. 
We ontwikkelen nieuwe technologie om 
plasticafval om te zetten tot grondstof 
voor de plasticindustrie. We werken 
hierbij met name aan thermochemische 
omzettingen (bijvoorbeeld pyrolyse), 
waarbij we het plasticafval afbreken, 
dat daarna kan worden omgezet naar 
nieuwe plastics. Dit proces proberen 
we op laboratoriumschaal verder te 
optimaliseren, zodat we met minimale 
energie-input en milieubelasting een 
zo hoog mogelijke productie kunnen 
bereiken. Onze ultieme ambitie is het 
koppelen van de circulaire economie 
met de biobased economie.” 

Hoe kansrijk is dat?
“In Noord-Nederland ontstaat nu een 
landschap, een ecosysteem, waar de 
ambitie leeft om samen te werken. 
Op het gebied van circulaire kunststof 
hebben we goede mogelijkheden. De 
hele kunststof- en recyclingsector is in 
Noord-Nederland aanwezig. Daarnaast 
hebben we in het Noorden een overheid 
die actief inzet op vergroening en het 
circulair maken van de economie.” 

Hoe gezond is de glastuinbouwketen?
“De Nederlandse glastuinbouw loopt 
wereldwijd voorop. Bij projecten in het 
buitenland komen we bijna altijd ook 
andere Nederlandse toeleveranciers 
tegen. En veel buitenlandse bedrijven 
zijn in handen van tweede of derde 
generatie telers uit het Westland die 
door ruimtegebrek hun heil elders 
hebben gezocht.”

Is verduurzaming een issue?
“Het gaat langzaam. Het gaat om 
mega-investeringen. Telers kijken, 
net als iedere ondernemer, eerst naar 
de fi nanciën. Kijk je naar de return-
on-investment, dan worden er goede 
stappen gezet. Als led-leverancier 
hebben we altijd geloofd in de 
meerwaarde. Je haalt meer kilo’s uit je 
gewas. Op de duurzame manier teel je 
gezonder, zonder pesticiden. Klanten 
gaan er in toenemende mate naar 
vragen.” 

Waar ligt de grens?
“Telen blijft in belangrijke mate 
mensenwerk, zeker bij complexe 
gewassen als bloemen en tomaten. Het 
gaat om een natuurlijk product. Maar de 
processen eromheen kun je nog steeds 
verder verbeteren. In Nederland zitten 
we aan de grens qua ruimte. Eén van 
de ontwikkelingen is indoor & vertical 
farming in kantoorgebouwen. Nederland 
loopt op dit gebied voorop, mede dankzij 
de Landbouwuniversiteit Wageningen. 
We wachten nog op de grote doorbraak 
hierin, ook qua fi nanciële haalbaarheid.”

Wat is de uitdaging op energiegebied?
“We zijn gewend aan twee 
infrastructuren, elektriciteit en aardgas. 
Die moeten worden uitgebreid met 
zowel een nieuwe CO2-infrastructuur 
als een waterstofi nfrastructuur. Dat 
kost veel geld. Tegelijkertijd is het één 
van de belangrijkste bouwstenen om de 
energietransitie goed door te komen en 
om ervoor te zorgen dat er over 20 jaar 
nog een succesvolle industrie staat.”

Wat betekent dat voor de industrie?
“Nederland is sterk in de 
procesindustrie, die gekoppeld is aan 
de fossiele keten. De industrieën rond 
Rotterdam en Zeeland samen met 
Oost-Vlaanderen stoten ieder jaarlijks 
20 miljoen ton CO2 de lucht in. De 
sector moet een enorme transformatie 
doormaken om de industrie voor 
Nederland te behouden. Het grote 
voordeel is dat de chemieclusters aan de 
Noordzee liggen. Dat biedt veel potentie 
voor het afvangen en opslaan van CO2 in 
lege gasvelden op zee.”

Waar ligt onze kracht?
“Wij hebben als een van de 
weinige landen een intensieve 
aardgasinfrastructuur. Het bouwen 
aan de CO2- en waterstofi nfrastructuur 
is een belangrijke stap die nu moet 
worden gezet. De positieve kant van 
polderen is dat we gericht zijn op 
samenwerken, netwerken en met elkaar 
praten, events organiseren en kijken 
wat er in de samenwerking uitkomt. 
Door de coronacrisis ligt de focus nu op 
werkgelegenheid, maar het is belangrijk 
dat de politiek voorrang geeft aan de 
duurzaamheidsagenda.”

JEROEN VAN DE LAGEMAAT, 
CEO NDIX

ERIK HEERES, 
HOOGLERAAR TOEGEPASTE CHEMIE 

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

JOOST GIELEN,
 MANAGING-DIRECTOR OREON LED

RENÉ DE SCHUTTER, 
BILFINGER TEBODIN

De JURA WE- en X-serie leveren wij plug-and-play, 
mede door de watertank geniet je eenvoudig 
op iedere gewenste locatie van koffiespecialiteiten 

Optimale hygiëne en bescherming 
door meerdere koffiecorners op kantoor

Geleidelijk aan keert alles weer terug naar normaal. Winkels en bedrijven gaan weer open en 
medewerkers gaan weer op kantoor werken. Meer dan ooit te voren, worden we gedreven 
door waarden die ons verbinden ondanks social distancing. Eén van deze waarden is 
samen genieten van koffie. De professionele koffiemachines van JURA vrolijken de sfeer 
op binnen het kantoor, ontspanningsruimten en ontvangstruimtes met versgemalen 
koffiespecialiteiten. Waar voorheen uw medewerkers samenkwamen bij één koffiecorner, 
zou verspreiding nu juist wenselijk zijn. Per afdeling optimaal genieten van koffie? De 
WE-serie en X-serie van JURA Professional bieden uitkomst. Benieuwd naar een geautoriseerde 
JURA-dealer bij u in de buurt? Kijk dan op www.jura.nl voor onze dealerlocator. Of neem 
contact op met JURA Professional: (079) 33 00 796, professional@nl.jura.com.

www.jura.nl JURA - If you love coffee
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Gratitudes zijn muziekstukken die 

laten horen hoe dankbaarheid klinkt.

Uitgevoerd door musici die 

spelen op een instrument van het

Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Als dank voor uw steun.

Beluister alle gratitudes op
muziekinstrumentenfonds.nl

Dankbaarheid klinkt 
voor mij als een 

juiching van geluk
Mascha van Nieuwkerk
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METAALUNIE

“We moeten onze West-Europese industrie koesteren”

De Nederlandse 
maakindustrie heeft 
een aantal goede jaren 

achter de rug, constateert 
Metaalunie-voorzitter Fried 
Kaanen. Hij is optimistisch 
dat het mkb ‘met een 
U-bocht’ weer krachtig uit de 
coronacrisis komt. Wel pleit 
hij ervoor om ‘op gepaste 
wijze’ een gerichte West-
Europese industriepolitiek 
te voeren. Dat is nodig om 
de werkgelegenheid en 
welvaart te behouden.

“Ons mkb in de maakindustrie 
heeft een tweetal specifieke 
kenmerken die uniek zijn in de 
wereld, flexibiliteit en inno-
vatief vermogen,” antwoordt 
Fried Kaanen op de vraag naar 
de kracht van de Nederlandse 
industrie. Hij somt een combi-
natie van factoren op, die zijn 
te herleiden tot de wil om sa-
men te werken: “De innovatie-
kracht van de maak- en toele-
veringsindustrie kenmerkt zich 
door het opzoeken van niches, 
verbindingen maken, een ver-
trouwensband opbouwen. Be-
drijven steken energie in lange-
termijnrelaties.” Dit alles zorgt 
volgens Kaanen voor een goede 
startpositie qua energietransi-
tie en duurzaamheid.

Hoogconjunctuur
Kaanen is ‘met een U-bocht’ 
redelijk optimistisch over de ro-
buustheid van de mkb-bedrijven 
in de maak- en metaalindustrie. 
“Als we over twee jaar terug-

kijken op corona, zien we qua 
herstel niet een V-curve, maar 
een soort U-curve.” Afhankelijk 
van de sector is het een lange 
of kortere U, verwacht hij. “In 
2021 zal het beter gaan, maar 
niet meteen tot het oude ni-
veau.” Gevraagd naar de im-
pact van de coronacrisis maakt 
Kaanen een uitstap naar de 
financiële crisis van tien jaar 
geleden. “Elke crisis heeft an-
dere verschijningsvormen. In 
2009 was er niet alleen een fi-
nanciële crisis, maar ook spra-
ke van overcapaciteit. Dat uitte 
zich bijvoorbeeld in tijdelijke 
sluiting van de auto- en vracht-
wagenindustrie. Daar heeft de 
hele toeleveringsketen toen 
last van gehad.” 
In de jaren daarna heeft de 
Nederlandse metaal- en maak-
industrie ingezet op innovatie, 
geholpen door de relatieve 
schaarste aan arbeidskrach-
ten, vertelt Kaanen. “Dat gaat 
om innovatie in de producten, 
de werkprocessen, het digi-
taliseren en automatiseren. 
Nederland is zich verder gaan 
specialiseren. We zijn ons gaan 
concentreren op producten 
met relatief meer toegevoegde 
waarde.”

“We weten dat er een enorm 
diepe dip komt. Gelukkig heeft 
de Nederlandse industrie veel 
gedaan aan flexibiliteit. Dat is 
altijd al een kenmerk van Ne-
derland geweest. Dat wordt 
gevoed door de hoogte van 
onze export. Combineer je dat 
met innovaties, dan hebben we 
goede jaren achter de rug.” 

Toeleveringsketen
Typerend voor de Nederlandse 
toeleveringsindustrie is dat de 

keten heel lang is. “Vaak gaat 
het om tien tot twintig lagen 
aan leveranciers.” Dat heeft 
e�ect op het verloop van de 
coronacrisis voor de industrie, 
stelt Kaanen. “Als het boven 
stil komt te staan, zoals in 
2009, druppelt het des te har-
der naar beneden toe.” Dat 
zal met een vertraging nu ook 
weer gebeuren, is de verwach-
ting. “Doordat de orderporte-
feuilles aan het begin van de 
coronacrisis goed gevuld wa-

ren, verwachten we pas in het 
derde en vierde kwartaal de 
grote dip voor de industrie.”
Het R&D-budget van Neder-
landse bedrijven vertoont al 
een aantal jaren een dalende 
lijn. “Uiteindelijk helpt innova-
tie ons om sneller uit de crisis 
te komen. De komende twee 
jaar wordt het voor zowel de 
overheid als het bedrijfsleven 
balanceren op een dun koord. 
Zorgen dat je het geld ver-
standig uitgeeft. De corona-  
crisis betekent dat we heel 
selectief moeten zijn waar de 
R&D-gelden naartoe gaan. Dat 
moet voor een groot deel naar 
de maatschappelijke opgaves 
waar we ook vóór corona al 
mee bezig waren: duurzaam-
heid, klimaat en de circulaire 
economie.” De transitie qua 
klimaat en duurzaamheid 
moet ‘op een gepaste manier’, 
benadrukt Kaanen. “Doe je het 
te star, met regels van boven-
af, dan verhoog je alleen de 
kosten voor het bedrijfsleven. 
Investeren gaat erom dat je er 
voor de langere termijn beter 
voorstaat. Daarom moeten de 
duurzaamheidsinvesteringen 
plaatsvinden. Dat begint in 
West-Europa, maar de rest van 
de wereld zal mee moeten.”

Industriepolitiek
“We moeten ‘op gepaste wij-
ze’ aan industriepolitiek gaan 
doen,” verklaart Kaanen. “Dat 
is om een aantal redenen no-
dig. Om het welvaartsniveau 
en de werkgelegenheid in 
West-Europa te waarborgen. 

Mkb in de maakindustrie is fl exibel en innovatief

“We zijn aan het 
einde gekomen 
van de ultieme 
vrijhandelsgedachte, 
maatschappelijk, 
duurzaam en sociaal.”

FRIED KAANEN
METAALUNIE-VOORZITTER
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Om op de lange termijn de kli-
maat- en duurzaamheidsdoe-
len te halen. Dat betekent ook 
dat je de hightechindustrie 
moet gaan beschermen. “Hij 
meent dat Nederland er alles 
aan moet doen om de Hoog-
ovens te behouden. “Elke baan 
in IJmuiden kunnen we maal 
drie of vier vermenigvuldigen 
voor de toeleveringsketen. Het 
zou van de gekke zijn als we 
een van de schoonste staalin-
dustrieën ter wereld, die zich 
concentreert op hoogwaardig 
werk, laten verkwanselen om-
dat een eigenaar uit India aan 
het reorganisatieroer zit. Dan 
doen we het niet goed.”
Een tweede voorbeeld is VDL. 
“Dat verloor de aanbesteding 
voor Noord-Nederland van 
elektrische bussen van het 
administratiekantoor van de 
Chinese firma Byd. Dat was in 
Frankrijk nóóit gebeurd. Elek-
trisch busvervoer staat pas in 
de kinderschoenen. Het is over-
heidsgeld dat nu in handen 
van China terechtkomt, terwijl 
je ook VDL kunt helpen om die 
nieuwe technologie verder te 
laten ontwikkelen. Dat is bui-
tengewoon zuur. Daar moeten 
we, binnen het blok van Euro-
pa, slimmer in worden.” 

Rem en parachute
Als voorbeeld van een sec-
tor die bescherming verdient, 
noemt Kaanen de scheepsin-
dustrie. “We zijn er al langer 
vanaf dat we de romp bouwen. 

Maar in de afbouw, daar waar 
de hersens en het fijne werk 
in zitten, is Nederland ongelo-
felijk goed. Het zou zonde zijn 
als je dat zomaar laat vervlie-
gen, doordat staatsbedrijven 

uit China, Rusland of het Mid-
den-Oosten bedrijven opkopen. 
Ik zeg niet dat je het helemaal 
tegenhoudt, maar je moet wel 
een rem en parachute hebben.” 
“We zijn aan het einde geko-

Werkgelegenheid

Kaanen hoopt dat het kabinet 

bedrijven voldoende tijd geeft 

om financieel weer op orde te 

komen. “De twee steunpak-

ketten zijn vooral bedoeld om 

de werkgelegenheid in stand 

te houden en niet op onder-

steuning van andere lasten. 

De steun bestaat uit beta-

lingsuitstel op kredieten en 

belastingen. Die schuld komt 

terug.” Hij bepleit een zachte 

aflossingsperiode totdat de 

omzet op het oude niveau is. 

“Anders kun je het niet op 

tijd terugverdienen en ga je 

alsnog onderuit.”

men van de ultieme vrijhan-
delsgedachte, maatschappelijk, 
duurzaam en sociaal,” meent 
Kaanen. Als voorbeeld noemt 
hij agressieve investerings-
fondsen die voor snelle ren-
dementen gaan en bedrijven 
opkopen zonder oog voor de 
lange termijn. “Geld is vluchtig 
geworden. Er zijn partijen die 
veel financieel risico nemen 
tegen zware condities. Ik vind 
dat daar paal en perk aan moet 
worden gesteld, want de werk-
nemers van die bedrijven delen 
ongevraagd mee in het risico.”

“We weten dat er een 
enorm diepe dip komt. 
Gelukkig heeft de 
Nederlandse industrie 
veel gedaan aan 
flexibiliteit.”

“We moeten onze West-Europese industrie koesteren”
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Deltaplan digitale infrastructuur met 
routekaart 2030

De kwaliteit van de 
Nederlandse digitale 
infrastructuur staat 

onder druk, waarschuwt CEO 
Petra Claessen van Branche-
vereniging ICT en Telecom-
municatie Grootgebruikers 
(BTG). Met een deltaplan wil 
de organisatie, samen met 
een aantal belangen- en 
brancheverenigingen, het 
bedrijfsleven en de over-
heid, de digitale koppositie 
veiligstellen.

“Nederland zit hoog in de di-
gitaliseringsranglijsten. Het is 
belangrijk dat we die positie 
niet kwijtraken. Daarvoor is 
het belangrijk dat we doorpak-
ken en er een routekaart 2030 
komt voor een geïntegreerde 
aanpak,” meent Petra Claessen. 
De BTG-CEO somt de problemen 
op: “Internationale internetka-
bels die voorheen steevast in 
Nederland aan land kwamen, 
vinden steeds vaker hun weg 
naar andere landen. Gemeen-
telijke overheden scherpen hun 
beleid rond datacenters aan. En 
we lopen achter bij de migratie 
naar 5G.” 

Digitale leider
De Nederlandse overheid moet 
werken aan een krachtig imago 
als digitale leider en de regie-
functie nemen qua ICT, bepleit 
Claessen. Ze benadrukt de cru-
ciale rol van datacenters en 
operators in het licht van de (di-
gitale) economie. “De corona- 

crisis heeft duidelijk gemaakt 
dat de Nederlandse economie 
sterk afhankelijk is van de di-
gitale infrastructuur. 5G is een 
must. Noodzakelijk om de vol-
gende stap te zetten van in-
teractieve connectiviteit. Een 
sterk Europees cloudplatform-
netwerk is belangrijk om onaf-
hankelijk te zijn van niet-Euro-
pese providers.”

Initiatief nemen
Eén van de lessen van de co-
ronacrisis is de kwetsbaarheid 
van de digitale infrastructuur. 
Als voorbeeld noemt Claessen 
de coördinatie van IC-bedden 
voor coronapatiënten. In aller- 
ijl moest een landelijk ict-sys-
teem voor het bijhouden van 
de beschikbaarheid van IC-bed-
den worden opgetuigd. De-
zelfde kwetsbaarheid geldt bij 
een storing van de digitale in-
frastructuur. “Je moet kunnen 
terugvallen op een alternatief. 
Het is belangrijk dat je op zo’n 
moment kunt doorschakelen 

naar een andere provider. Al-
leen zo voorkom je dat essen-
tiële diensten en organisaties 
in de lucht blijven.” Ze vervolgt: 
“Er moet meer vanuit het eco-
systeem, vanuit de samenwer-
king, worden gedacht. Ieder-
een zit vol goede bedoelingen, 
maar er moet iemand zijn die 
het initiatief neemt. Ik zeg al-
tijd: alleen ga je sneller, samen 
kom je verder. We hebben een 
gezamenlijke verantwoordelijk-
heid voor de BV Nederland.”

“Alleen ga je sneller, 
samen kom je 
verder. We hebben 
een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 
voor de BV Nederland. 
BTG is building 
bridges in a digital 
environment.” 

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl
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EXPERT

Wat is uw visie over de 
toekomstige werkplek?
“Corona heeft het 
automatiseringsproces in 
bedrijven een fl inke boost 
gegeven en onze manier van 
werken voorgoed veranderd.”

Wat is het e� ect op de CO2-
uitstoot?
“Online bestellen heeft een 
boost gekregen, maar al die 
individuele leveringen zijn funest 
voor het milieu en de CO2. Meer 
en meer bedrijven faciliteren 
daarom het gebundeld afl everen 
van pakketjes op het werk, met 
een slimme pakketoplossing die 
je waarschuwt als het pakketje 
op kantoor is afgeleverd.”

Spelen jullie hier op in?
“We hebben een volledig 
virtuele receptionist ontwikkeld 
die tot 92% van de ‘klassieke’ 
receptietaken geautomatiseerd 
uitvoert.  Deze Bringme Desk 
ontvangt medewerkers, klanten 
en andere gasten, informeert 
hen over coronamaatregelen, 
doet een Last Minute Risk 
Analyse (LMRA). Als alles in 
orde is, levert de Desk een 
‘all clear’-badge af. Daarnaast 
hebben we de Bringme Box voor 
contactloze leveringen en de 
Bell, die bij aankomst duidelijke 
instructies geeft aan bezoekers 
en leveranciers. Stuk voor stuk 
oplossingen die inspelen op deze 
nieuwe en voorgoed veranderde 
realiteit.”

JO VANDEBERGH,
CEO SOFTWAREPLATFORM 

BRINGME

Bruggen bouwen
“Je kunt ons vergelijken met 
de BOVAG of Vereniging Eigen 
Huis,” vertelt Claessen. “We 
zijn belangenbehartiger voor 
de ICT en Telecommunicatie-
grootgebruikers, maar bieden 
ook een B2B-platform met 
producten en diensten via 
onze dochterorganisatie TGG 
voor onze achterban. “We zijn 
onafhankelijk. Bouwen brug-
gen in een digitale omgeving 
en zoeken de verbinding. BTG 
stimuleert de wil om samen te 
werken en co-creatie.” 

HEVO bv. Willem.adriaanssen@hevo.nl 06-22475049

IN SAMENWERKING MET HEVO

Willem Adriaanssen  (partner 
binnen HEVO, expert in huisves-
ting en vastgoed) vindt grote 
open kantoortuinen anno 2020 
onvoorstelbaar: “We weten 
dat mensen in zo’n omgeving 
minder goed functioneren.” 
Organisaties moeten volgens 
Adriaanssen kiezen voor een 
werkplekoplossing die werk-
nemers faciliteert. “Wat is de  
behoefte van het personeel? 
Wie doet wat en wat is daar 
precies voor nodig? Hoe is de 
interne en externe mobiliteit 
tijdens de werkweek? Met die 
kennis kun je sturen op een 
optimale werkomgeving. Denk 
aan een mix van aparte belplek-

Mensen en organisaties functi-
oneren het best in een werkom-
geving die een gebalanceerde 
fysieke, digitale en sociale opzet 
heeft.

ken, overlegruimten, afgesloten 
concentratiewerkplekken, maar 
ook ontmoetingsruimten.” 

Betere balans
De winst van een doordacht 
werkplekconcept is evident. 
Minder stress, een betere 
balans en een hogere producti-
viteit, zeker ook als niet alleen 
rekening wordt gehouden 
met wat mensen doen, maar 
ook met wat mensen willen. 
Adriaanssen: “Thuiswerken 
heeft door corona een hoge 
vlucht genomen. Het geeft de 
werknemer meer eigen verant-
woordelijkheid en meer vrijheid. 
Daarmee verschuift de rol van 

Minder stress en een betere balans door mensgerichte werkomgeving
“Wie doet wat en 
wat is daar precies 
voor nodig? Met die 
kennis kun je sturen 
op een optimale 
werkomgeving.”

het aloude kantoor steeds 
meer van een fysieke werkplek 
naar een ruimte voor creatieve 
ontmoetingen en een plek om 
sámen te werken.  

Optimaal werken
Met als doelstelling dat mensen 
in een fl ow hun werk kunnen 
doen, heeft HEVO O�  ce2Flow 

Standaard voor 
indoordekking

BTG heeft samen met de 

Nederlandse mobiele netwerk-

operators KPN, T-Mobile/Tele2 

en Vodafone een standaard 

voor de mobiele infrastructuur 

in gebouwen, bedrijfscom-

plexen en op industrieterrei-

nen ontwikkeld. Tot dusverre 

had elke operator daarvoor 

zijn eigen specifi caties, wat 

voor veel extra complexiteit 

zorgde voor onder andere 

de eigenaren van onroerend 

goed.

ontwikkeld. “We nemen be-
drijven en organisaties mee in 
een onderzoek naar de huidige 
werkwijze en de visieontwikke-
ling van toekomstige behoeften 
en ambities.” De haalbaarheid 
van een gewenste kantoorhuis-
vesting met een smart werkplek-
concept wordt aangetoond in 
een businesscase. “Vervolgens 
begeleiden we het hele verdere 
proces: van ontwerp tot en met 
ingebruikname. De betrokken-
heid blijft totdat de werknemers 
binnen het nieuwe werkconcept 
optimaal werken. De uitdaging is 
om de werkomstandigheden en 
het werkplezier echt structureel 
te verhogen.”  
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Iedereen altijd en overal zijn 
eigen, persoonlijke werkplek 
dat is de toekomst. Maar 
hoe hou je dat veilig? Dat is 
precies de gedachte waar-
mee Lemontree – Masters in 
ICT uit Alphen aan den Rijn 
in 2015 mee aan de slag is 
gegaan. Lemontree had in de 
jaren ervoor al ervaring opge-
daan met de Online Werkplek 
en zag daarbij dat de werk-
plek de mogelijkheden bood 
om altijd en overal vanaf 
ieder device te kunnen wer-
ken, maar dat de beveiliging 
daarbij geen vast en volledig 
deel uitmaakte van de eisen 
en wensen voor diezelfde 
werkplek. 

Een goede webwerkplek begint met 
beveiliging van de gegevens 

“Onze klanten zijn, over 
het algemeen, geen 
beveiligingsexpert op het 
gebied van IT dus moesten wij 
zorgen dat er een werkplek 
van de toekomst kwam waarin 
informatiebeveiliging op 
alle technische aspecten ‘by 
design’ was ingevuld.” 
Aldus Chris 

Ketting, CTO van Lemontree. 
Lemontree is daarbij 
uitgegaan van de risico’s 
die spelen bij het gebruik 
van een online werkplek die 
overal te benaderen is met 
de gebruikerservaring als 
uitgangspunt, in plaats van 
een benadering waarbij de 
onderdelen van de technische 
oplossing als uitgangspunt zijn 
genomen. Op elk van die risico’s 
is vervolgens gekeken hoe 
dat risico het beste afgedekt 
kon worden door technische 
maatregelen, variërend van 
anti-malware en backup tot 
mobile device management en 
het gecontroleerd bijwerken 
van de patches van de 
computers, waarbij de gebruiker 
er zo min mogelijk hinder van 
ondervindt. 

Vertrouwelijke gegevens
Die aanpak is absoluut 
noodzakelijk omdat het 
apparaat waar de online 
werkplek gebruikt wordt, 
ook de plek wordt waar 

alle bedrijfsinformatie 
en toegang tot 

“Wie doet wat en 
wat is daar precies 
voor nodig? Met die 
kennis kun je sturen 
op een optimale 
werkomgeving”

IN SAMENWERKING MET LEMONTREE

“Wie doet wat en 
wat is daar precies 
voor nodig? Met die 

kennis kun je sturen 
op een optimale 
werkomgeving.”

bedrijfsapplicaties samen- 
komen. Er is geen bedrijf dat 
wil dat er vanaf een onveilige 
werkplek gewerkt wordt met 
het risico dat vertrouwelijke 
of persoonlijke gegevens in 
verkeerde handen komen. 
Sinds 2015 heeft Lemontree 
al een groot aantal bedrijven 
voorzien van OneDesk Mobile, 
zoals Lemontree de op 
Microsoft 365 gebaseerde 
webwerkplek of portal zelf 
heeft genoemd. Vanwege de 
eenvoud van de werkplek en het 
gemak waarmee deze ingericht 
en beheerd kan worden vult de 
werkplek vaak ook de rol van 
Intranet in.  Hiermee vormt 
OneDesk Mobile echt het 
startpunt voor alle documenten, 
informatie en applicaties 
die relevant zijn voor de 
betre�ende medewerker. 
Het andere belangrijke 
uitgangspunt van OneDesk 
Mobile is dat het voor de 
medewerker vooral eenvoudig 
moet zijn om te vinden en te 
gebruiken wat hij nodig heeft 
voor zijn werk en om eenvoudig 
met collega’s samen te 
werken. Dat kan door samen te 
werken in en aan documenten, 
gezamenlijke videocalls en 
teamsites, een social platform 
en communicatie toegespitst 
rondom groepen en teams. 
Dat natuurlijk naast alle zaken 
die puur persoonsgebonden 
zijn, zoals eigen e-mail en 
documentopslag.
Waar OneDesk Mobile 

bijzonder in is, is de eenvoud 
en het overzicht waarmee de 
medewerker de verschillende 
applicaties aangeboden krijgt. 
Dat hoeft overigens geen 
cloud- of webapplicatie te 
zijn. OneDesk Mobile maakt 
ook het inloggen in die 
applicaties eenvoudig zonder 
de inloggegevens te hoeven 
onthouden. Dat voorkomt dat 
medewerkers wachtwoorden 
vergeten, wachtwoorden ergens 
opschrijven of in de browser 
opslaan omdat ze bang zijn om 
ze te vergeten. 

Uitgangspositie
Het is overigens niet altijd 
zomaar even gedaan zo’n 
nieuwe webwerkplek. 
Lemontree kijkt altijd eerst 
goed waar haar klanten staan 
op het gebied van IT voordat 
ze een dergelijke stap zetten. 
“Dat is waar je met meer dan 
20 jaar ervaring als IT Managed 
Service Provider het verschil 
maakt,” zegt Tony Johnson, 
Directeur. “Lemontree kiest in 
dit soort projecten altijd voor 
de beste uitkomst voor de klant. 
Wij geloven er niet in dat je 
iets op basis van een verkeerde 
uitgangspositie kunt neerzetten 
en dan nog steeds een tevreden 
klant kunt realiseren. En de 

klant tevreden maken en 
houden, staat bij ons altijd op 
nummer 1.”
Niet alleen hoe de IT er 
voorstaat is dan belangrijk, 
maar ook hoe de organisatie 
tegen IT aankijkt en hoe 
IT-vaardig zij zijn. Voor een 
succesvol IT-project moeten 
de medewerkers die met 
de oplossing gaan werken, 
snappen hoe en waarom iets 
werkt en voldoende tijd krijgen 
om zich de verandering eigen 
te maken. “Iedere organisatie 
is daarin anders en vraagt 
een andere aanpak om de 
nieuwe IT-oplossing onderdeel 
te maken van het dagelijks 
werk. Bij de uitrol van een 
dergelijk traject versterken wij 
dan in ieder geval tijdelijk de 
interne helpdesk of is onze 
eigen servicedesk beschikbaar 
bij vragen en problemen. 
Daar maakt Lemontree het 
echte verschil met andere 
IT-partijen: communicatief 
vaardige IT-ers met gedegen 
kennis wiens enige doel is om 
iedere individuele klant een 
goede oplossing te bieden en 
tevreden te laten werken. De 
klanttevredenheid is dan ook al 
sinds de start van de meting in 
2015 met een 9,4 gemiddeld per 
jaar ontzettend hoog.”

“Wie doet wat en 
wat is daar precies 
voor nodig? Met die 

kennis kun je sturen 
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ICT-beveiliging verdient hogere prioriteit

IN SAMENWERKING MET DELTA-N

De beveiliging van je 
ICT en data is een 
afweging die je op 

directieniveau moet maken, 
stelt directeur van bran-
cheorganisatie Cyberveilig 
Nederland Petra Oldengarm. 
“Het is belangrijk dat je het 
risico van een cyberinbraak 
voor je business voldoende 
in beeld hebt.”

Thuiswerken is versneld inge-
burgerd door de coronacrisis. 
De verwachting is dat vanuit 
huis werken ook na de co-
ronacrisis populair blijft. “Or-
ganisaties moeten zich beter 
bewust worden van de risico’s 
die dat met zich meebrengt, 
bijvoorbeeld met mobiele ap-
paraten,” benadrukt Petra Ol-
dengarm. “Ik zie vaak bij gezin-
nen dat kinderen op de tablets 
en telefoons van hun ouders 
mogen en van alles mogen 
downloaden. Daar zitten al-
lerlei apps tussen, waarvan 
de voorwaarden staat dat ze 
toegang hebben tot je adres-
senlijst en andere informatie 
op je tablet of telefoon.”

Cloudoplossingen
Bij het gebruik van cloudop-
lossingen en vergaderen op 
afstand is het belangrijk dat 
de dienstverlener de beveili-
ging op orde heeft. Oldengarm 
geeft de problemen met Zoom, 
dat de verbindingen in eerste 
weken van de coronacrisis nog 
onvoldoende had beschermd, 
als voorbeeld hoe het mis kan 
gaan. “Ze hebben direct verbe-

teringen aangebracht op het 
gebied van end-to-end encryp-
tie en privacy.” 
“Vragen over de beveiliging 
van een clouddienst moeten 
vanuit de afnemende orga-
nisatie zelf komen,” waar-
schuwt Oldengarm. “Je moet 
aangeven welke eisen je als 
organisatie stelt aan veilig 
gebruik van zo’n cloud- of vi-
deobellenplatform.” Ze hoort 
te vaak ondernemers zeggen 
‘ik heb het uitbesteed aan een 
clouddienst, dus het zal wel 
goed geregeld zijn’. “Verdiep 
je in ieder geval in wat er is 
geregeld en stel daar een paar 
vragen over,” vervolgt ze. “Het 
is bijvoorbeeld belangrijk om 
te weten hoe jouw data is af-
gescheiden van de data van 
andere afnemers van de cloud- 
diensten. Je wilt niet dat een 
hacker via hen ook bij jouw ge-
gevens komt.” Oldengarm ad-

viseert ondernemers een vra-
genlijst te maken, die je kunt 
afvinken. “Ik zou bijvoorbeeld 
willen weten waar de data 
staat. Is dat in Nederland, Eu-
ropa of zelfs buiten Europa? 
Heeft de ICT-aanbieder bevei-
ligingscertificeringen, zoals 
ISO 27001? Voert hij regelma-
tig beveiligingstesten uit? En-
zovoort.”

Risico-inschatting
“Bij het beschermen van infor-
matie en informatiesystemen 
zijn drie aspecten van belang. 
Vertrouwelijkheid, je moet bij-
voorbeeld persoonsgegevens 
afschermen. Integriteit, kun je 
erop vertrouwen dat de gege-
vens correct zijn? Denk bijvoor-
beeld aan medische gegevens. 
En als derde beschikbaarheid. 
Hoe erg is het als je systeem 
uitvalt? Kun je dan nog door-
werken?” doceert Oldengarm. 
“Denk aan een fabriek die 
platligt vanwege een IT-pro-
bleem. “Daar moet je een risi-
co-inschatting van maken.”

Bedrijfsspionage
Nederlandse bedrijven zijn in toe-
nemende mate kwetsbaar voor 
digitale spionage, constateert 
de AIVD in haar jaarverslagen. 
“Als je bijzondere technologie 
of kennis hebt, moet je je ogen 

“Op de website 
van Cyberveilig 
Nederland (www.
cyberveilignederland.
nl) staat een gratis 
woordenboek waarin 
veelvoorkomende 
cybersecuritytermen 
in begrijpelijke taal 
worden uitgelegd.”

Cyberweer

Het Digital Trustcenter (DTC) 

van het ministerie van Econo-

mische Zaken en Klimaat helpt 

mkb-bedrijven met veilig digitaal 

ondernemen. DTC heeft een lijst 

opgesteld met vijf basismaatre-

gelen die mkb-ondernemingen 

minimaal moeten nemen en 

informatie en advies om zelf aan 

de slag te gaan met cyberweer-

baarheid. De informatie is te 

vinden op de website: 

www.digitaltrustcenter.nl.

niet sluiten voor dat risico,” stelt 
Oldengarm. “Spionageaanvallen 
zijn over het algemeen lastiger 
te detecteren. Criminelen zijn 
uit op je geld. Op enig moment 
is wel duidelijk dat je wordt aan-
gevallen. Als een spion zijn werk 
goed doet, blijft hij onzichtbaar. 
Het duurt soms jaren voordat 
zichtbaar wordt dat een spion 
toegang heeft en soms ontdek 
je het helemaal niet.” Screening 
van medewerkers is essentieel. 
“De kortste weg is nog altijd via 
de voordeur. Het ouderwetse 
inlichtingenwerk kan een stuk 
makkelijker zijn dan technische 
spionageoperaties.”

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl
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haal alles uit je
thuiswerkdag

met GO
Alle apps, bestanden, informatie en inzichten
op één plek bij elkaar en klaar voor gebruik

Thuiswerken werkt. Ons onderzoek onder 

meer dan 1500 thuiswerkers toont aan dat 

ruim 73% ook na de coronacrisis minstens 

één dag in de week wil blijven thuiswerken.

Dat doe je gewoon met GO; een veilige online 

werkplek die altijd en overal toegankelijk 

is en waarbij het niets uitmaakt of je op de 

pc, laptop, tablet of smartphone werkt. 

Eén keer inloggen en je hebt thuis alles bij de hand om net zo 
productief te zijn als op kantoor. Meer weten? Kijk op ontdekgo.nl

De manier waarop we werken is 
de afgelopen maanden blijvend 
veranderd. “Organisaties zijn 
naarstig op zoek gegaan naar 
middelen om op afstand te 
werken. Wij helpen ze om de 
noodzakelijke vervolgstap te 
zetten om op een veilige en ver-
antwoorde manier te werken,” 
vertelt Johan van der Hoeven 
van Delta-N.

Van Teams naar een veilige moderne werkplek 

Delta-N realiseert veilige 
moderne werkplekken op basis 
van Microsoft-technologie. “Dit is 
het moment om vervolgstappen 
te zetten en na te denken hoe 
je optimaal en op een veilige 
manier gebruikmaakt van 
de productiviteitstools van 
Microsoft,” constateert Van der 
Hoeven. 

Beveiligingsrisico’s
Video-vergaderen is de nieuwe 
standaard. Vaak zijn organisaties 
zich echter niet bewust van 
de risico’s, constateert Van 
der Hoeven. “Overstappen op 
oplossingen als Teams is één, 
maar ervoor zorgen dat je de 
ICT zo inricht dat medewerkers 
productief kunnen zijn en de 
data veilig is, is een tweede.” 

Momentum pakken
Organisaties moeten niet te 
lang wachten om de vervolgstap 
richting een moderne werkplek 
te zetten,” benadrukt Van der 
Hoeven. “Nu is hét momentum 
om e�ciënter te gaan werken. 
Mensen zijn bereid om te 
veranderen. Het nut en de 
noodzaak van een veilige, moderne 
werkplek wordt breed gevoeld.” 
Delta-N is expert en heeft ruime 
ervaring met het inrichten van de 
moderne werkplek. 

en te zorgen dat andere apps 
niet bij die data kunnen, en 
dat de data na gebruik van de 
telefoon verdwijnt. Dat wordt vaak 
vergeten.”

Productiever samenwerken
“Met Microsoft Teams kun je 
slim en makkelijk met meerdere 
personen binnen én buiten je 
organisatie samenwerken. Je 
kunt rechtstreeks samenwerken 
in een document en via chat op 
elk gewenst moment sparren 
met mensen van je team.” Een 
moderne werkplek inrichten 
gaat echter verder dan alleen 
het aanzetten van Teams. 
Delta-N helpt organisaties bij 
het opstellen van een ‘roadmap’ 
voor het stapsgewijs inrichten en 
uitrollen van een veilige moderne 
werkplek.

Als voorbeeld noemt hij video-
vergaderen vanaf de smartphone. 
“De standaardinstelling kan zijn 
dat informatie naar je telefoon 
wordt gedownload op het 
moment dat je de app gebruikt. 
Dat is niet altijd wenselijk. Als 
organisatie wil je in control 
zijn over je bedrijfsdata. Er zijn 
hulpmiddelen om data op een 
goede manier af te schermen 

“Als organisatie 
wil je in control 
zijn over je 
bedrijfsdata”

Neem contact op
 via 085 – 487 52 00 of ga naar: 
delta-n.nl/moderne-werkplek



haal alles uit je
thuiswerkdag

met GO
Alle apps, bestanden, informatie en inzichten
op één plek bij elkaar en klaar voor gebruik

Thuiswerken werkt. Ons onderzoek onder 

meer dan 1500 thuiswerkers toont aan dat 

ruim 73% ook na de coronacrisis minstens 

één dag in de week wil blijven thuiswerken.

Dat doe je gewoon met GO; een veilige online 

werkplek die altijd en overal toegankelijk 

is en waarbij het niets uitmaakt of je op de 

pc, laptop, tablet of smartphone werkt. 

Eén keer inloggen en je hebt thuis alles bij de hand om net zo 
productief te zijn als op kantoor. Meer weten? Kijk op ontdekgo.nl
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Thuiswerken na corona

Onder druk bloeit 
de creativiteit. Wat 
overheidscampagnes 

niet voor elkaar krijgen, lukt 
ineens wel. In korte tijd zijn 
organisaties zo veel moge-
lijk overgestapt op werken 
op afstand. Het gedwongen 
werken vanuit huis bevalt 
organisaties en werknemers 
zo goed, dat na de corona-
lockdown thuiswerken en 
videovergaderen het nieuwe 
normaal lijken te worden. 

Uit onderzoek door het Ken-
nisinstituut voor Mobiliteitsbe-
leid (KiM) blijkt dat een kwart 
van de mensen die meer zijn 
gaan thuiswerken en een der-
de van de mensen die vaker 
op afstand vergaderen, dat in 
de toekomst denken te blijven 
doen.

Hogere druk en stress
De meeste Nederlanders die 
door de crisis werden gedwon-
gen om vanuit huis te werken 
zijn overwegend positief. Twee 
positieve e�ecten van het 
thuiswerken zijn dat er minder 
hoeft te worden gereisd en dat 
er e�ectiever wordt vergaderd. 
Na de zomer zal er bijna 10 
procent minder verkeer op de 
weg zijn dan in 2019, verwacht 
het KiM. Thuiswerken en het 
stimuleren van de fiets zorgen 
voor een forse reductie van het 
aantal OV-reizigers in de och-
tendspits, heeft het CPB bere-
kend.
Er kleven ook risico’s aan thuis-
werken. Het is niet allemaal 

rozengeur en maneschijn. Zo 
schuilt het gevaar van een 
burn-out om de hoek, omdat de 
dag geen afgebakende struc-
tuur heeft. Hierdoor neem je 
onvoldoende tijd om te pauze-
ren en maak je langere dagen. 
Uit een enquête van de Eras-
mus Universiteit onder stu-
denten en medewerkers bleek 
dat velen een hogere druk en 
meer stress ervaren. Vaak ook 
missen thuiswerkers het soci-
aal contact met hun collega’s 
en verliezen daardoor hun be-
trokkenheid bij de organisatie. 

Bovendien liggen thuiswerkers 
onder een grotere loep: als een 
deadline niet wordt gehaald, 
ondanks vele uren hard wer-
ken, kan bij de werkgever of 
leidinggevende de indruk op-
komen dat er niet hard genoeg 
is gewerkt.

Versnelde digitale
transformatie
De coronacrisis zorgt voor een 
versnelde digitale transforma-
tie. Van het ene op het andere 
moment werd het fysieke kan-
toor verruild voor een digitale 

omgeving. Meest in het oog 
springt het videovergaderen, 
waar Nederland zich massaal 
op heeft gestort. Maar ook is 
er een toenemende belang-
stelling voor cloudservices, om 
(samen)werken op afstand te 
faciliteren. De crisis zorgt voor 
een opwaardering van de ei-
gen IT-afdelingen van organi-
saties. De afhankelijkheid van 
digitale oplossingen en een 
betrouwbare IT-infrastructuur 
is groot. Bij een internationaal 
onderzoek in opdracht van Ci-
trix antwoordde 77 procent van 
de IT-managers dat hun orga-
nisatie IT ‘business critical’ be-
schouwen. 
Uit hetzelfde onderzoek blijkt 
dat ruim de helft van de Neder-
landse IT-managers zich zorgen 
maakt over de databeveiliging, 
nu het gros van de medewer-
kers thuiswerkt. Bij twee derde 
van de organisaties hebben 
medewerkers thuis software 
geïnstalleerd, zonder vooraf te 
overleggen met medewerkers 
van de IT-afdeling.

“Nederland is 
Europees kampioen 
thuiswerken, samen 
met Finland. In ons 
land werkt 14 procent 
van de werkenden 
doorgaans vanuit 
huis”

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

HET NIEUWE WERKEN: MET ICT & CLOUD OPLOSSINGEN NAAR DIGITALISERING

EXPERT

MUJIBOR DE GRAAF,
 CEO FELLOW DIGITALS

Snappen organisaties de 
digitale mogelijkheden?
“Mensen zijn er allang aan 
gewend om informatie te 
delen op sociale tools. Op 
de werkvloer wordt dat 
onvoldoende opgepikt.“

Heeft de coronacrisis de 
transformatie versneld?
“Ja, er moést worden 
thuisgewerkt, dus de stemming 
was: gebruik elke tool die je 
nodig hebt. Veiligheid van data 
werd even opzijgezet. De eerste 
prioriteit was dat mensen 
konden blijven werken.”

Hoe nu verder?
“We gaan een verdergaande 
digitale transformatie zien, 
waarbij veiligheid weer op 
de voorgrond komt, met de 
inzet van kwalitatief betere 
tools. Met een intranet dat 
samenwerken, kennisdelen 
en online meetings faciliteert 
en deze stroomlijnt naar de 
huidige situatie. Hang je een 
e-learning tool aan het intranet, 
dan bied je de mogelijkheid van 
een digitaal inwerkproces.”

IN SAMENWERKING MET FELLOW DIGITALS 

Fellow Digitals brengt een set 
aan tools die je tegenwoordig 
nodig hebt om veilig en met ple-
zier digitaal te kunnen werken.

Kennisdelen op afstand, zónder afstandelijkheid

Het traditionele kantoor is niet 
langer onvervangbaar, door 
de coronacrisis is werken op 
afstand een must geworden. 
“Deze nieuwe situatie stelt wel 
voorwaarden aan technologie en 
werkomgeving,” zegt Mujibor de 
Graaf, ceo van Fellow Digitals. 
“Je moet vernieuwen en daarbij 
beschikken over een set aan tools 
en goed advies. Begrijpelijk dus 
dat bedrijven bang zijn om de boot 
te missen. Tegelijkertijd biedt de 
crisis de mogelijkheid om kritisch 
naar bestaande processen te 
kijken. Het zou zonde zijn om die 
kans te laten liggen. Churchill zei 
het al: ‘Never waste a good crisis’.” 

Iedereen telt mee
Fellow Digitals werkt al 20 jaar 
op het kruispunt van de digitale 
werkplek. De Graaf: “Samen 
met honderden organisaties en 
bedrijven in binnen- en buitenland 

(Bangladesh), ondersteunt sinds 
1997 bedrijven in binnen- en 
buitenland met ‘easy to use’-
software, waardoor meer dan 
400.000 professionals over de 
hele wereld kunnen samenwerken, 
communiceren en kennis 
delen. Het portfolio van Fellow 
Digitals is een unieke set aan 
digitale tools, onmisbaar voor 
moderne organisaties: Viadesk 
intranet (digital workplace), 
Metatude (software outsourcing) 
en Coursepath LMS (Learning 
management software). Dit alles 
wordt aangeboden als premium 
ISO en NEN gecertifieerde 
SaaS (Software as a service) 
dienstverlening.

“Geef mensen de ruimte en 
het vertrouwen, want alleen 
samen kunnen we verder.”

bij die ontwikkeling te betrekken. 
Fellow Digitals brengt digitale 
oplossingen die technologie, 
mensen en processen inzet om 
bedrijfsprestaties fundamenteel 
te verbeteren.” De medewerker 
staat daarin altijd centraal, zegt 
De Graaf. “We moeten allemaal 
leren om digitaal samen te werken 
en te communiceren zonder dat 
medewerkers zich afstandelijk, 
onzeker of minder betrokken 
voelen. Geef mensen de ruimte en 
het vertrouwen, want alleen samen 
kunnen we verder.”

We make things easy
Fellow Digitals, met kantoren in 
Amsterdam, Keulen en Dhaka 

zijn we dagelijks bezig om de 
digitale transformatie te faciliteren. 
Dan heb ik het over communiceren, 
samenwerken, kennisdelen. Maar 
ook over co-creatie vanuit een 
sociaal perspectief, om iedereen 
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Dankzij corona werd bijna de helft 
van de werkende Nederlanders ge-
dwongen thuis te werken. De plotse-
linge omschakeling naar de werkplek 
van de toekomst opende de ogen bij 
zowel werknemers, werkgevers én 
hackers. “Kwaadwillenden zoeken 
altijd de zwakste schakel.”

Dankzij de coronacrisis ontdekten 
miljoenen Nederlanders de voordelen 
van thuiswerken. Nu het virus langzaam 
verdwijnt, blijken werknemers nauwelijks 
heimwee te hebben naar de kantoortuin. 
Uit onderzoek van de Nationale 
Vacaturebank en Intermediair blijkt dat 
meer dan de helft van de ondervraagde 
thuiswerkers vaker op een ander locatie 
dan kantoor willen blijven werken. De 
wens van de werknemer is duidelijk: 
flexibiliteit alstublieft, werkgever. De 
hybride werkplek is here to stay.

Digitale transitie 
“COVID-19 heeft de nieuwe manier van 
werken een push gegeven. Bedrijven die 
al voorsorteerden op de overgang naar 
digitaal werken hadden een voorsprong 
toen de coronamaatregelen werden 
aangekondigd en medewerkers vanuit 
huis moesten gaan werken” weet 
Vincent Meijer, Head of Information 
Security van IT-dienstverlener Ordina. 
Hij houdt zich dagelijks bezig met de 
digitale beveiliging en veiligheid van 
bedrijven. “Organisaties die die stap 
nog niet hadden gezet, moesten van 
de een op de andere dag een flexibele 
werkplek creëren voor hun medewerkers 

HACKERS DOL OP THUISWERKEN 

> www.ordina.nl

om deze aan het werk te houden en het 
arbeidsproces niet te verstoren.”

Darkweb 
Die plotselinge overstap naar werken 
op afstand betekende laaghangend 
fruit voor hackers. Werknemers en 
bedrijven gingen applicaties gebruiken 
waarvan de veiligheidsinstellingen 
nog niet goed waren ingesteld. De 
politie meldde dat er maar liefst zeven 
maal zoveel cybercrime plaats vond 
als normaal. Hackers verstoorden 
Zoommeetingen, inloggegevens van 
bedrijfsnetwerken werden gestolen 
en te koop aangeboden op het 
darkweb en het aantal aanvallen met 
gijzelsoftware groeide sterk. “De stap 
naar de flexibele werkplek maakt 
het arbeidsproces complexer, onder 
andere op het gebied van veiligheid 
en beveiliging. Denk alleen al aan het 
privénetwerk waarmee werknemers 
inloggen op het bedrijfsnetwerk. Vaak 
hangen aan dat thuisnetwerk nog veel 
meer apparaten, waarvan je als bedrijf 
niet weet of ze goed beveiligd zijn en 
of kwaadwillenden zo alsnog jouw 
netwerk binnenkomen. Hackers zoeken 
de zwakte schakel in de keten” legt 
Meijer uit. 

Integrale aanpak
Veel bedrijven zoeken daarom naar 
technologische oplossingen. Volgens 
Meijer is dat slechts één belangrijk 
aspect. Hij pleit voor een meer 
holistische en integrale benadering 
langs drie assen: organisatie, mensen 
en technologie. Voordeel van deze 

aanpak is niet alleen het vermijden 
van een oneindige reeks aan 
technologische oplossingen, maar 
ook aansluiting bij de bestaande 
veiligheidsstructuur, visie en 
bedrijfsstrategie van een bedrijf. 
“Bij Ordina werken we volgens een 
integrale aanpak. Daarbij kijken we 
op basis van de primaire activiteiten 
naar welke risico’s de organisatie 
loopt en wat een bedrijf al in place 
heeft qua beveiligingsfundament. 
Op basis van dat inzicht worden 
aanvullende maatregelen geselecteerd 
en een roadmap voor een security 
implementatieplan opgesteld. 
Vervolgens monitoren en controleren 
we of de maatregelen het juiste 
effect hebben en scherpen we de 
maatregelen aan in een continu proces. 
Ondertussen houd je je omgeving in de 
gaten en onderneem je direct actie als 
er een security incident plaatsvindt. Op 
deze manier stellen we organisaties 
in staat om continu te werken aan het 
verhogen van hun weerbaarheid.”

Shared responsibilities 
De werkplek van de toekomst vraagt 
om een verandering in mindset wat 
betreft het arbeidsproces. Meijer “Het 
vertrouwen in werknemers is gegroeid. 
Werkgevers hoeven hun werknemers 
niet meer een bepaald aantal uren 
op kantoor aan het werk te zien. Die 
toegenomen vrijheid betekent echter 
ook een groei in shared responsibilities 
aangaande veiligheid. Die zijn 
toegenomen voor de werkgever én de 
werknemer.”

Feiten

53% van de Nederlanders is 
positief over thuiswerken. 
Redenen om voor de werk-
plek van de toekomst te 
kiezen:

• geen reistijd (68%)
• indelen eigen tijd (61%)
• beter concentreren (34%)
• meer tijd met gezin (29%)
• betere balans werk en zorg 

voor gezin (27%)

Vincent Meijer
Head of Information Security Ordina



Luxe, bungalow suites gelegen in de zonnige 
omgeving van de Algarve temidden van een 
prachtige wijngaard. De suites worden 
instapklaar opgeleverd inclusief luxe keuken, 
luxe badkamer, slaapkamer met inbouwkast, 
marmeren vloer, vloerverwarming, 
airconditioning, meubilair, zonnepanelen en 
privé terras. De ligging in de wijngaard, waar u 
zelf ook een stukje van kunt kopen om uw eigen 
wijn te produceren, maken deze suites uniek. 

Altijd al gedroomd van een eigen woning 
in het zonnige Portugal? Dit is uw kans.

•  Bungalow suites in prachtige Portugese 
 wijngaard (2 types)
•  Perfecte vakantiewoning of investering 
 voor verhuur (tot 4% ROI gegarandeerd) 
•  Oplevering geheel instapklaar
•  Perfect voor overwinteraars door ligging in 
 de Algarve en vloerverwarming in de suite 
•  Alles tot in detail geregeld door Nederlands 

sprekende makelaar van Divine Home

Interesse? Maak een vrijblijvende 
afspraak voor een bezichtiging in 
Portugal. 

Bent u (binnenkort) niet in 
Portugal? Bel dan voor een 
afspraak op ons kantoor in 
Nederland of een bezichtiging via 
videobellen. T: +31(0)10 497 33 11

Prijzen vanaf € 145.000 k.k.  

www.divine-home.nl

Interesse? Maak een vrijblijvende 
afspraak voor een bezichtiging in 
Portugal. 

Bent u niet (binnenkort) in Portugal 
bel dan voor een afspraak op ons kan-
toor in Nederland of een afspraak via 
videobellen. T. +31 (0) 10 497 3311 

Prijzen vanaf € 145.000 k.k.  

verkocht
 binnen 

2 weken!   

Albufeira | São Bras de Alportel | Moncarapacho | 
Capelle a/d IJssel | +31 (0) 10-497 33 11


