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Tussen vraag en antwoord 
Het schrijven van deze column 
voelt voor mij als een moment van 
reflectie. Een moment om even stil 
te staan met wat er het voorbije jaar 
gebeurd is. Een collega die me een 
fijne avond wenst doet me plots 
beseffen dat ik me op ons kantoor in 
Turnhout bevind. Dat klinkt als een 
banaal gegeven, maar eigenlijk is dat 
illustratief voor wat we als samenle-
ving doormaken in 2021. Sinds kort 
maakt vanop kantoor werken weer 
deel uit van het vaste werkritme. Dat 
was in het begin toch wat wennen. 
Als je meer dan een jaar (bijna) full-
time hebt thuisgewerkt, dan ben je 
die ene muur waar je de hele dag op 
kijkt zo gewend dat andere muren

als een vreemde omgeving aanvoe-
len. Toch heb ik, en jij wellicht ook, 
uitgekeken naar het moment waarop 
we terug naar kantoor mochten 
gaan. De terugkeer naar kantoor is 
het begin van het nieuwe normaal.  
 
‘Het nieuwe normaal’, we gebruiken 
de term bijna dagelijks sinds maart 
2020. Maar wat is dat nieuwe nor-
maal? Niemand weet het, niemand 
die zich nog aan voorspellingen 

durft te wagen. Nieuwsberichten 
over de zoveelste variant die op ons 
wordt losgelaten doen ons stilaan 
twijfelen of de vaccins wel het 
verhoopte toegangsticket voor het 
rijk van de vrijheid zijn. Het is zoeken 
naar antwoorden die de wetenschap 
nog niet heeft gevonden. Ook in 
de manier waarop we met techno-
logie omgaan zijn we als mens en 
maatschappij zoekende. Iedereen 
lijkt overtuigd dat digitalisering de 
enige weg vooruit is. Technologische 
vooruitgang gaat sneller dan het licht 
en we hebben meer mogelijkheden 
dan ooit. 

Een uniek momentum dat we ten vol-
ste moeten benutten. Maar het is niet 
allemaal rozengeur en maneschijn. 
Cyberaanvallen nemen steeds gro-
tere proporties aan en technologie 
wordt ingezet om ons altijd en overal 
te volgen. Zijn we niet te afhankelijk 
geworden van technologie? Kunnen 
we de bedrijven die de technologie-
en ontwikkelen wel de sleutels van 
onze samenleving toevertrouwen? 
En hoe voorkomen we dat technolo-
gie ons gaat gebruiken?  
 
Het TechPulse Business Jaarboek 
draait dit jaar dan ook meer dan ooit 
rond het zoeken naar antwoorden. 
Aan de hand van zes actuele tech-
nologische thema’s – Social, Mobile, 
Digital Transformation, Privacy & 
Security, E-commerce en Finance – 
bespreken we alle mooie en minder 
mooie aspecten van digitalisering 
zonder daarbij een blad voor de 
mond te nemen. Naar jaarlijkse 
gewoonte brengen we via een groot-
schalig marktonderzoek de evolutie 
van de Belgische IT-sector in beeld. 
Tel dat allemaal op en je komt uit op 
een stevig naslagwerk dat we je met 
trots voorschotelen. Veel leesplezier 
en tot volgend jaar! 
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In welke technologieën investeren Belgische bedrijven en 
welke technologieën zullen in de toekomst het ICT-landschap 
beheersen? Waar staan bedrijven met die investeringsplannen 
één jaar na de start van de coronapandemie? Op al deze 
vragen buigen we ons in dit hoofdstuk.

Plannen en 
investeringen
In dit deel van het onderzoek peilden we bij 
de deelnemende bedrijven naar het be-
schikbare ICT-budget en hoe men dat plant 
te besteden aan zowel hardware als soft-
ware. Een eerste vaststelling die we maken 
is dat de meeste organisaties het met een 
relatief beperkt ICT-budget moeten stellen. 
27 procent heeft een jaarlijks budget van 
minder dan 10.000 euro. Dit percentage is 
constant gebleven in vergelijking met vorig 
jaar. 13 procent balanceert tussen de 10.000 

en 50.000 euro. 11 procent van de bedrijven 
kan dan weer op jaarbasis meer dan 1 mil-
joen euro vrijmaken voor de uitbouw van 

hun ICT-structuur. Dit percentage daalde 
licht dit jaar. Deze resultaten worden zeker 
beïnvloed door het groot aandeel van kleine 
bedrijven dat deelneemt aan ons onderzoek. 
De grootte van een bedrijf heeft nu eenmaal 
een invloed op de financiële middelen die 
een organisatie ter beschikking heeft. 

Software en hardware
Waar wordt dat budget precies aan be-
steed? Kijken we naar software die bedrij-
ven nu al gebruiken, dan zien we dat er 10 
typen software prominent naar voren ko-
men met een percentage van meer dan 10 
procent. Documentbeheer (58,9 procent) 
en security (48,9 procent) blijven de be-
langrijke softwarecategorieën, naast onder 
meer de klassiekers zoals ERP, CRM en

 Bedrijven bereiden 
zich voor op de komst 

van Windows 11.” 
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 De economische 
impact van de pandemie 

is voor de IT-sector 
beperkt.”

ICT-management. Er zijn geen noemens-
waardige verschillen met onze resultaten 
van vorig jaar. De trend zet zich door naar 
de investeringsplannen in software. Het is 
niet onbegrijpelijk dat je investeert in de 
software die je veel gebruikt. De top drie 
investeringsprioriteiten zijn Office (30,7 
procent), security (24,1 procent) en bestu-
ringssystemen (21,9 procent). Meer dan de 
helft van de respondenten ziet het upgra-
den van hun apparaten naar Windows 11 
als de belangrijkste prioriteit voor het ko-
mende jaar.
Op gebied van hardware is overduidelijk de 
aankoop van laptops de belangrijkste in-
vestering, want 60 procent geeft aan erin 
te zullen investeren. Dat is 6 procent meer 
dan vorig jaar. Daar heeft de aankondiging 
van Windows 11 wellicht ook veel mee te 
maken, want het nieuwere besturingssys-
teem legt strenge hardware-eisen op. Net-
werkapparatuur is zoals altijd een belang-
rijke investering (29,3 procent) en lijkt de 
smartphone dit jaar weer een prominente-
re rol te krijgen in het bedrijfsleven (22 pro-
cent van de bedrijven gaat investeren in 
smartphones). De desktop beleeft sinds de 
coronapandemie een tweede jeugd: 15 pro-
cent van de respondenten ziet desktops als 
een belangrijke investering.  

Nieuwe technologieën
Ten slotte peilen we ook nog naar de adop-
tie van nieuwe technologieën of trends die 
bedrijven met extra veel interesse volgen. 
We stellen vast dat er ondanks alle mooie 
verhalen over digitale transformatie nog 
steeds veel digitale technologieën onder-
aan de prioriteitenlijst staan. Dit is zo voor 
blockchain, artificiële intelligentie, 
3D-printing, Internet of Things, virtual re-

ality en in mindere mate ook realtime-ana-
lytics . Als er één technologie deze trend 
ombuigt, dan is het wel Home Working. De 
coronapandemie heeft home working op 
het hoogste schavot geplaatst en ook voor 
grote delen van 2021 was vanop kantoor 
werken nog niet zo vanzelfsprekend. Het 
aandeel organisaties waarbij home wor-
king nog niet in gebruik of volledig geïnte-
greerd is, bedraagt nu nog één op de drie. 
12 procent geeft aan er helemaal geen plan-
nen mee te hebben.
Home working is dit jaar wel niet meer de 
meest belovende trend nu werknemers 
voorzichtig weer wat vaker naar kantoor 
komen. Bedrijven lijken zich steeds bewus-
ter te worden van de gevaren van cybercri-
minaliteit: volgens 37 procent is dit domein 
de belangrijkste technologische trend. Se-
curity is voor veel bedrijven een belangrijke 
investering en dat zal nog lang zo blijven. 
Ook van cloud en artificiële intelligentie 
wordt veel verwacht de komende jaren. 

Invloed van corona: 
1 jaar later
Vorig jaar vormde de coronapandemie een 
belangrijk thema voor dit deel van het on-
derzoek. De pandemie was toen nog maar 
net begonnen en we wilden inzicht krijgen 
in de impact die de eerste lockdown had op 
bedrijven. Die bleek toen nog eerder be-
perkt te zijn. Interessant is om te kijken 
hoe die impact op een jaar tijd veranderd is. 
Bedrijven hebben net zoals in 2020 hun 
ICT-beleid zo min mogelijk gewijzigd. 59 
procent van de respondenten geeft aan dat 
hun jaarlijks ICT-budget niet veranderd is; 
dit was vorig jaar nog wel 62 procent. Dat 
komt omdat 31 procent van de bedrijven 
hun budget verhogen, in vergelijking met 

22 procent in 2020. Het beste nieuws is 
misschien nog wel dat in 2021 nog maar 9 
procent zijn budget moet verlagen. Door 
die beperkte budgetwijzigingen blijven de 
investeringsplannen grotendeels ongewij-
zigd. 64,5 procent blijft evenveel investeren 
in nieuwe software, voor hardware is dit 60 
procent. De impact van de pandemie laat zich 
voorlopig nog niet voelen op de budgetten.

Integendeel, de pandemie heeft zich een 
drijfveer getoond voor innovatie. 50 pro-
cent van de bedrijven geeft aan dat ze 
dankzij de crisis sneller zijn overgescha-
keld op de adoptie van nieuwe technologie-
en. 42 procent is niet plots innovatiever ge-
worden en 7 procent steekt nieuwe, 
onbekende technologieën nog even in de 
koelkast tot de crisis is gaan liggen. Dat 
laatste percentage lag vorig jaar nog rond 
de 9 procent, dus ook hier merken we een 
positieve evolutie.
Natuurlijk zijn er wel veranderingen te 
merken. Zo blijft de meest gerapporteerde 
impact dat bedrijven anders moesten wer-
ken. Dat geldt voor 72 procent van de res-
pondenten. 43 procent zag het contact met 
zijn collega’s veranderen en voor 22,5 pro-
cent bleek een omzetdaling niet af te wen-
den. Over het schrappen van banen wordt 
gelukkig bijna niet meer gesproken.
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Op welke manier(en) hebben het coronavirus 
en de lockdown jouw bedrijf beïnvloed?

TechPulse I ICT Jaarboek 2021-20228

INLEIDING



Is het ICT-budget veranderd vanwege het 
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In welke hardware ben je van plan om (het meest) te 
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Welke soorten software gebruikt jouw bedrijf nu?

In welke software ben je van plan om (het meest) te 
investeren de komende 12 maanden?

N: 399 

N: 387 
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Wat zijn voor jouw bedrijf de belangrijkste prioriteiten 
in ICT voor de komende 12 maanden?

Welke trends zullen volgens jou de komende 
5 jaar het grootst worden?

N: 396 

N: 407 
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Trends in … 
Social
Als er iets dit jaar grondig veranderd is, dan is het wel ons sociale leven. 

We leerden virtueel werken en communiceren en technologie is niet 

meer weg te denken uit ons dagelijks leven. In dit hoofdstuk lees je 

alles over sociale media, communicatieplatformen en de bedrijven die 

erachter zitten. 
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Trends in … 
Social



Communicatie 
In het luik Social onderzoeken 
we welke communicatiemidde-
len bedrijven hanteren, zowel 

voor interne communicatie als externe 
communicatie met klanten. Intern blijft de 
goede ouderwetse mail na al die jaren 
het belangrijkste communicatiemiddel, al 
neemt de invloed wel een beetje af. 69 
procent van de bedrijven communiceert 
via mail, vorig jaar was dit nog 74 procent. 
De videoconferencing software winnen 
steeds meer aan belang en worden nu in 
64 procent van de Belgische bedrijven 
gebruikt. Vind de wissel van de macht vol-
gend jaar plaats? Face-to-face gaat er dan 
weer op achteruit door de afstand, nog 
maar een kwart van de bedrijven houdt re-
gelmatig fysieke meetings. De telefoon lijkt 
stilaan wel voorbij zijn hoogdagen. Vorig 
jaar gebruikte 47 procent van de bedrijven 
nog de telefoon, nu steunt 34 procent nog 
op telefonisch contact. Face-to-face com-
municatie stijgt van 25 naar 27 procent. 
Het normale leven keert terug.  
Ook voor externe communicatie met 

klanten blijven email en telefonie de plak 
zwaaien. 95 procent van de bedrijven 
heeft een telefoonnummer of mailadres 
waarop klanten hen kunnen bereiken. 
Ook face-to-face communicatie met klan-
ten is in het digitale tijdperk nog niet ver-
loren gegaan. Het blijft ook belangrijk om 
je deuren open te zetten voor je klanten, 
al doen de meeste organisaties dit al en-
kele jaren op afspraak. De chatbot blijft het 
moeilijk hebben om echt door te breken. 
Met 13 procent is de populariteit chatbots 
slechts met één procentpuntje gestegen. 
Vandaag de dag is aanwezigheid op soci-
ale media ook stilaan de norm geworden; 
minder dan één procent doet het niet. Dat 
zien we ook terug in onze antwoorden. 75 
procent van de Belgische bedrijven heeft een 
Facebook-account, gevolgd door LinkedIn 
(55 procent) en Instagram (30 procent). 
TikTok mag dan wel de populairste app zijn 
bij jongeren, dat is het totaal nog niet in de 
B2B-sector. 0 respondenten hebben een 
TikTok-account voor het bedrijf.  

Thuis of op kantoor? 
We leggen dit jaar ook de focus op thuis-

werken. 83 procent van de bedrijven laat 
hun werknemers van thuis uit werken, dat is 
toch iets minder dan de 87 procent die vorig 
jaar uit de bus kwam. Wat vind de Belgische 
werknemer zelf over thuiswerken? 55 pro-
cent hoopt in de toekomst enkele dagen 
per week te kunnen blijven thuiswerken, 17 
procent zou zelfs full-time van thuis willen 
werken. 11 procent kiest voor het kantoor. 

Leadership 
Aangezien Leadership dit jaar geen apart 
hoofdstuk krijgt, bespreken we de resulta-
ten uit deze cluster mee in dit hoofdstuk. 
We zien bedrijven jaar op jaar meer naar 
een open bedrijfscultuur toegroeien. 72 
procent omschrijft zijn/haar organisatie 
als zodanig, een vergelijkbaar cijfer met 
2020. Remote working lijkt de noodzaak 
aan een goede werksfeer enkel nog te 
verhogen; voor 67 procent is dit het meest 
effectieve motivatiemiddel tegenover 63 
procent in 2020. Vorig jaar heerste er nog 
wat onzekerheid of de coronapandemie 
gevolgen zou hebben voor de eigen 
baan, maar inmiddels gelooft 79 procent 
dat hij of zij de storm heeft doorstaan.

Wat zijn op dit moment de belangrijkste 
kanalen voor interne communicatie?

Hoe kunnen klanten contact opnemen met je bedrijf?

N: 147 

N: 147 
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Op welk sociaal netwerk is je organisatie ACTIEF
aanwezig met een eigen pagina of account?

Mogen medewerkers buiten kantoor werken?

Ja

Neen

Weet ik niet

N: 131 

N: 407 
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De ultieme testcase in de strijd tegen desinformatie is op een 
horrorscenario uitgedraaid voor Facebook. Hoe kan Facebook 
haar geloofwaardigheid nog terugwinnen? - Door Jens Jonkers

Een eeuwige 
strijd 

Facebook vs desinformatie  

6 januari 2021. Duizenden Trump- 
aanhangers verzamelen aan het Ca-
pitool in de Amerikaanse hoofdstad 
Washington. Op dat moment zit het 

Congres samen om de uitslag van de verkie-
zingen te formaliseren en Joe Biden officieel 
tot president uit te roepen. Maar zover willen 
de aanhangers van Trump het niet lat en ko-
men. Een groep heethoofden bestormt het 
normaal oninneembare fort van de Ameri-
kaanse politiek. Vijf mensen komen om het 
leven bij schermutselingen tussen de beto-
gers en de politie. De schokkende beelden 
gaan de wereld rond en slaan een diepe kra-
ter in de Amerikaanse samenleving en het 
hele Westerse democratische systeem.  
 
De bestorming van het Capitool was echter 
de kroniek van een aangekondigde explo-
sie. Nog voor de verkiezingsdag liep Donald 
Trump al te roepen dat de verkiezingen 

zouden vervalst zijn. De leuze “Stop the 
Steal” begon al snel een eigen leven te lei-
den op sociale media. Trump-aanhangers 
verzamelden zich in groepen op Facebook 
en Twitter terwijl hun president met elke 
socialmediapost meer olie op het vuur gooi-
de. Het leek kwestie van tijd vooraleer de 
bom zou ontploffen, en zo geschiedde die 6 
januari. Omdat Trump zijn aanhangers via 
sociale media ongestoord kon ophitsen, 
vinden velen dat de platformen boter op 
het hoofd hebben. Vooral Facebook zakte 
opnieuw door het ijs. De Stop the Steal-be-
weging ging doordacht te werk om mensen 
te mobiliseren met valse claims en was Fa-
cebook daarbij te slim af. Facebook claimde 
voor de verkiezingen voorbereid te zijn, 
maar ze konden toch geen nieuw desinfor-
matiedebacle vermijden. Het lijkt alsof Fa-
cebook de strijd tegen desinformatie defini-
tief verloren heeft, maar er is nog hoop.   

Last van tunnelvisie 
Een eerste stap is het maken van een gron-
dige analyse van wat er precies is misgelo-
pen. Facebook was er al snel van op de 
hoogte dat Stop the Steal wel eens een pro-
bleem zou kunnen worden. Al tijdens de 
verkiezingsnacht moesten ze een eerste 
groep met meer dan 300.000 leden verwij-
deren. Ze waren er dus snel bij met de eer-
ste dreiging in de kiem te smoren. Maar 
één groep werden twee groepen en voor ze 
het goed en wel beseften was Facebook de 
controle helemaal kwijt. Honderdduizen-
den Amerikanen waren via die groepen 
blootgesteld aan valse en onbewezen 
claims over de verkiezingen.   
 
Dit had Facebook natuurlijk wel kunnen 
voorspellen. In hun aanpakplan maakte 
het bedrijf twee kritieke fouten. Ten eerste 
hadden ze een foute focus. Facebook zet 
haar algoritmen intensief in om valse ac-
counts op te sporen en te verwijderen. 
Computerbots worden vaak ingezet om een 
account aan te maken op Facebook en 
daarop aan de lopende band nepnieuws- 
links te delen. Echter kwam het nepnieuws 
deze keer wel van echte mensen. Ten twee-
de had Facebook de tegenstander onder-
schat. De Stop the Steal-beweging bleek 
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zeer gecoördineerd te werk te gaan. In de 
schaduw van de grote groepen die Face-
book verwijderde wist een netwerk van klei-
nere groepen wel onder de radar te blijven. 
De groepering werkten ook met zogenaam-
de super-inviters, die honderden mensen 
voor meerdere groepen uitnodigden. Face-
book was blind voor het grotere plaatje en 
die tunnelvisie hebben ze cash moeten be-
talen. De pijnlijkste les die Facebook dient 
te trekken uit dit voorval is dat hun net te 
veel mazen heeft waar desinformatie door 
kan glippen.   
 
Algoritmen als schakelaar 
Na het Cambridge Analytica-schandaal is 
Facebook massaal beginnen inzetten op 
het gebruik van algoritmen om haar mense-
lijke moderatoren te kunnen ontlasten van 
hun zware taak. Algoritmen zijn in staat 
om veel sneller grote hoeveelheden infor-
matie te verwerken aan een constant tem-
po. Bovendien kunnen algoritmen ook ver-
der kijken waar de grenzen van het 
menselijke oog stoppen. Neem bijvoorbeeld 
een afbeelding of een video. Tegenwoordig 
is de technologische drempel om een deep-
fake te maken en te verspreiden niet meer 
zo hoog. Een goedgemaakte deepfake kan 
zeer moeilijk te onderscheiden zijn met het 
blote oog. In dat geval gaat de algoritmen 
speuren in de metadata van de video om te 
zoeken naar hints die kunnen wijzen op ver-

valsing. Mensen en algoritmen kunnen el-
kaar ook gaan aanvullen. Wanneer een fact-
checker Facebook alert maakt op een valse 
claim die circuleert, dan zetten zij de algo-
ritmen in om alle posts die die claim bevat-
ten te verwijderen. Algoritmen zullen dan 
ook analyseren vanwaar die valse links ko-
men. Accounts en groepen die frequenter 
valse informatie verspreiden kunnen zo 
sneller worden gevonden dan wanneer een 
menselijke detective moet gaan zoeken. 
 
Zo is het in de theorie. In de praktijk zijn 
algoritmen zelden volledig foutloos. Machi-
ne learning houdt in dat een algoritme pas 
over tijd beter wordt en je dus altijd een 
foutmarge dient in te calculeren. Dat kan 
soms tot vervelende situaties leiden. Toen 
Facebook na een dispuut met de Australi-
sche regering besloot om Australische 
nieuwsmedia de toegang te ontzeggen, 
blokkeerden de algoritmen ook de pagina’s 
van hulpdiensten. Dat was natuurlijk niet 
de bedoeling. In de strijd tegen misinforma-
tie is er echter niet veel marge voor fouten. 
Het onterecht verwijderen van posts en 
groepen neigt immers naar censuur, iets 
wat Facebook koste was kost wil vermijden. 
Facebook moet eens grondig evalueren hoe 
ze hun algoritmen grondiger kunnen inzet-
ten in de strijd tegen desinformatie. Hun 
algoritmen hebben gefaald als nieuwsfilter. 
Een menselijk oordeel blijkt toch nog nodig 

te zijn om de authenticiteit van een bron te 
beoordelen, maar dit kost tijd. Eens een 
vals nieuwsbericht online gaat, telt elke se-
conde om verdere verspreiding tegen te 
gaan. In een andere rol zouden algoritmen 
echter wel kunnen excelleren.  
Facebook is al enkele maanden een tool aan 
het testen die virale content in de nieuws-
feed gaat reviewen. Algoritmen bepalen nu 
al hoe jouw nieuwsoverzicht gesorteerd is 
wanneer je jezelf inlogt. Recente posts van 
pagina’s en personen met wie je de meeste 
interactie hebt zullen bovenaan je nieuws-
overzicht verschijnen. De algoritmen bepa-
len welke content voor jou het meest rele-
vant is. Het klinkt dan ook logisch dat 
diezelfde algoritmen kunnen voorkomen 
dat desinformatie de kans krijgt om op gro-
te schaal opgepikt te worden. Wat de nieu-
we tool concreet doet, is de verspreiding 
van een mogelijk verdachte post tijdelijk on 
hold zetten totdat ze geverifieerd is door 
een externe factchecker. Niemand zal de 
post dan in zijn of haar nieuwsfeed te zien 
krijgen. In deze context fungeren de algo-
ritmen dus niet meer als een filter, maar als 
een schakelaar. Facebook kan de doorstro-
ming van desinformatie beperken zonder te 
moeten censureren. De technologie zal niet 
volledig kunnen voorkomen dat nepnieuws 
zijn weg naar Facebook vindt, maar door de 
zichtbaarheid ervan in te perken neem je 
wel veel incentives weg om het te delen.  

 Het net van 
Facebook heeft te veel 

mazen waar 
desinformatie tussen kan 

glippen.”   
“Trump-aanhangers breken binnen in het Capitool.” © AFP 
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Betere samenwerking 
met nieuwsmedia  
Een andere manier om misinformatie geen 
kans te geven is om ervoor te zorgen dat er 
enkel kwalitatief nieuws te vinden is op Fa-
cebook. Facebook zet daarom ook projec-
ten op met nieuwsmedia om journalisten 
lokaal te ondersteunen. Een mooi voor-
beeld daarvan is het News Accelerator-pro-
gramma. Dit is een opleidingsprogramma 
dat Facebook sinds 2018 aanbiedt aan klei-
nere printmedia om hen te helpen de stap 
naar de online wereld te zetten. Ze leren 
hoe ze mensen beter kunnen bereiken via 

 Nu is de allerlaatste 
kans voor Facebook om 

te bewijzen dat ze 
desinformatie de baas 

kunnen.”

sociale media en dit te koppelen aan meer 
inkomsten uit digitale advertenties. Deel-
nemers ontvangen ook subsidies om te 
kunnen experimenteren met digitale tools. 
Andere voorbeelden van hoe Facebook een 
maatschappelijke bijdrage probeert te le-
veren aan de bestrijding van fake news is 
door het News Literacy Project en News 
Integrity Initiative te ondersteunen. Deze 
projecten ontwikkelen tools en opleidingen 
om mensen te helpen toegang te krijgen tot 
kwalitatief nieuws en kritischer te leren 
omgaan met wat ze lezen op het internet. 
Deze projecten zullen vooral op de langere 
termijn moeten renderen om desinforma-
tie uit te schakelen. Wat Facebook wel goed 
doet, mag ook gezegd worden. 
 
Ondanks deze nobele projecten is de ver-
houding tussen Facebook en de nieuwsme-
diasector de voorbije jaren verzuurd ge-
raakt. Facebook biedt haar platform wel 
gratis aan aan nieuwsmedia om hun con-
tent tot bij een groter publiek te krijgen, 
maar tot extra inkomsten leidt dat nauwe-
lijks tot niet voor de uitgevers. Door het 
advertentiemodel van Facebook blijven na-
genoeg alle advertentie-inkomsten bij Fa-
cebook ‘plakken’ en blijven slechts krui-

mels over voor de media. Hetzelfde 
probleem met Google. Mediabedrijven heb-
ben sociale mediaplatformen vandaag de 
dag nodig om die kostbare clicks te verza-
melen, dus dienen zij naar de regels van de 
advertentiegiganten te spelen. Enkele ja-
ren geleden probeerden Duitse nieuwsme-
dia al eens sociale media te boycotten, 
maar zij dienden snel op hun passen terug 
te keren omdat ze hun cijfers daardoor za-
gen dalen. Het meest recente incident 
speelde zich af in Australië. Toen de rege-
ring een omstreden wetsvoorstel goed-
keurde dat Facebook en Google zou kun-
nen verplichten om nieuwsmedia te betalen 
voor de links die ze delen, trok Facebook de 
stekker uit nieuws. Om een definitieve 
brug te kunnen slaan tussen Facebook en 
internationale nieuwsmedia, dringt zich 
een structurele oplossing aan om meer 
evenwicht in de digitale advertentiemarkt 
te brengen. Geen eenvoudige puzzel.  
 
Facebook mag de grote veldslag van 2020 
dan wel hebben verloren, de strijd tegen 
desinformatie is nog lang niet gestreden. 
Zolang er een publiek voor bestaat, zullen 
mensen niet ophouden met het verspreiden 
van valse nieuwsberichten en onbewezen 
‘wetenschappelijke’ claims. De vele onzin 
die we lezen over de coronavaccins waar-
schuwen voor een nieuwe desinformatie-
golf die op komst is. Nu is het de allerlaat-
ste kans voor Facebook om te bewijzen dat 
ze fake news de baas kunnen. “Kan Facebook het tij nog keren?” 

Misinformatie vs 
desinformatie 
Je ziet deze twee termen vaak door 
elkaar gebruikt worden om foutieve 
informatie aan te duiden, maar ze 
zijn niet volledig hetzelfde. Het gro-
te verschil zit in de intentie. Misin-
formatie zijn onbedoelde fouten die 
ontstaan door slordigheden of steu-
nen op slechte bronnen. Desinforma-
tie is het bewust manipuleren van 
informatie uit economische of ideo-
logische motieven.
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Dat probeert de Europese Unie te zijn voor de Amerikaanse 
techgiganten. Een overzicht van de belangrijkste 
antitrustwetten en -rechtszaken in Europa. - Door Jens Jonkers

Een luis in de pels  

Op 14 juli 2021 legt de Franse markt-
waakhond Google een boete van 
500 miljoen euro op. De reden is 

het negeren van een afspraak tussen de 
techgigant en de overheid rond het tonen 
van nieuwssnippets in Google News. Goog-
le is bij wet verplicht om te onderhandelen 
met nieuwsuitgevers om hen te vergoeden 
voor die kleine stukjes nieuws. Een ver-
plichte compensatie voor de groeiende on-
gelijkheden op de digitale advertentie-
markt. Google mag nieuwswebsites dan 
wel extra bezoekers bezorgen, het levert de 

uitgevers amper extra inkomsten op. Ad-
verteerders kopen vooral advertenties aan 
voor de grote technologieplatformen en 
niet bij de kleinere nieuwswebsites. Met 
een boete wil de Franse autoriteit Google 
een duidelijk signaal geven dat zij niet alle 
kaarten in handen hebben aan de onder-
handelingstafel. Het is één van de hoogste 
antitrustboetes die tot heden is uitgeschre-
ven in Europa (zie kader). 
 
We geven dit voorval mee om het verande-
rende politieke klimaat ten aanzien van de 

Antitrust in Europa  

Big Tech in Europa te illustreren. Wereld-
wijd proberen beleidsmakers terug grip te 
krijgen op multinationals uit de technolo-
giesector. Nu we steeds afhankelijker zijn 
van technologie in ons dagelijks leven, heb-
ben de bedrijven achter onze favoriete plat-
formen een enorme invloed gekregen.  
Antitrustwetten dienen om die macht weer 
terug te dringen. Hoewel antitrust een we-
reldwijd fenomeen is, focussen we ons hier 
vooral op hoe de Europese Unie antitrust 
benadert.  
 
John Sherman: de vader 
van antitrust 
Het concept ‘antitrust’ ontstond wel in de 
Verenigde Staten en dateert al van 1890. 
De Sherman Antitrust Act, vernoemd naar 
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 Meer concurrentie 
in de techsector 

moet leiden tot betere 
technologie.”

hoofdauteur John Sherman, legt voor het 
eerst begrippen als ‘vrije mededinging’ en 
‘monopolievorming’ vast in een bindende 
wettekst. De originele tekst van de Sher-
man Act was slechts twee secties lang, 
maar de wet zou wel als inspiratie gelden 
voor antitrustwetten wereldwijd.  

Ongeveer honderd jaar na het goedkeuren 
van de Sherman Antitrust Act kwam een 
groot technologiebedrijf er voor het eerst 
mee in aanraking. Rond de millenniumwis-
seling stelt de Amerikaanse overheid Mi-
crosoft in gebreke. Het softwarebedrijf 
maakte het nagenoeg onmogelijk hun eigen 
standaardbrowser Internet Explorer te 
verwijderen uit Windows. De regering be-
schouwde dit als een inbreuk op de tweede 
sectie van de Sherman-wet die monopolie-
vormende praktijken verbiedt. Uiteindelijk 
komt Microsoft er best nog licht vanaf. Mi-
crosoft bereikt een akkoord om haar appli-
caton programming interfaces (API) open 
te stellen voor externe partijen. Ze krijgen 
echter geen verbod om Internet Explorer 
en later Microsoft Edge als standaardbrow-
ser naar Windows-gebruikers te brengen. 
De zaak deed heel wat stof opwaaien. Som-
mige meenden dat de rechtbank te licht had 
opgetreden, anderen vreesden dan weer dat 
antitrust technologische innovatie zou 
blokkeren. Die discussie steekt nog steeds 
de kop op bij antitrustzaken. 

Europa vs Big Tech:
vier strijdtonelen 
1. Monopolievorming 
In de Europese wetgeving valt antitrust on-
der het vrije mededingingsrecht, dat in-
houdt dat elke partij in een markt een gelij-
ke kans zou moeten krijgen. Het 
mededingingsrecht werd vastgelegd in het 
Verdrag van Rome dat de basis legde voor 
de stichting van de Europese Unie. Busines-
spraktijken die de openheid van een markt 
in het gedrag brengen zijn strafbaar in de 
Europese wet. Daaronder vallen onder 
meer kartelvorming, machtconcentratie en 
machtsmisbruik vanwege dominante spe-
ler(s) in een markt. Voor die laatste is Goog-
le al vaak op het matje moeten komen.  
 
Handhaving van wetten is binnen de Euro-
pese Unie vaak een complexe materie. De 
Europese Commissie heeft haar eigen com-
missaris voor Mededinging, sinds 1 novem-
ber 2014 is dit de Deense Margrethe Vesta-
ger, die een oogje in het zeil houdt en de 
bevoegdheid heeft boetes op te leggen. 
Maar elke lidstaat moet ook de Europese 
wetgeving vertalen naar de eigen grond-
wet. Dat kan ervoor zorgen dat elk land een 
eigen invulling geeft aan het mededin-
gingsprincipe. Ook komt de bevoegdheid op 

nationaal niveau meestal te liggen bij het 
land waar het hoofdkwartier gevestigd is. 
Zo is de macht die een land als België heeft 
tegen Facebook redelijk beperkt. Ierland 
daarentegen heeft juist zeer veel bevoegd-
heid omdat veel Amerikaanse techbedrij-
ven hun Europese hoofdkantoren in Dublin 
hebben neergezet. 

2. Privacy 
Er zijn nog andere Europese wetten die 
minder rechtstreeks gelinkt zijn antitrust, 
maar die Europa wel als een stok achter de 
deur van de techgiganten kan gebruiken en 
aanleiding kunnen geven tot antitrustza-
ken. Denk bijvoorbeeld aan het befaamde 

“John Sherman is de grondlegger van de antit-
rustwetgeving.” © US Library of Congress 

“Bill Gates tijdens de rechtszaak in 2001.” © Douglas Graham/GettyImages 
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privacyschild. Dit was een samenwerkings-
akkoord tussen de Europese Unie en de 
Amerikaanse regering rond de overdracht 
van gegevens van Europeanen naar Ameri-
kaanse servers. Toen een Europese rechter 
vorig jaar besliste om dat privacyschild nietig 
te verklaren wegens onvoldoende privacy- 
garanties, veroorzaakte dat een vervelend 
juridisch vacuüm voor de beheerders van 
dataservers. Nu het schild niet meer van 
kracht is, zou het zelfs kunnen leiden tot 
een exportverbod van data uit Europa. Dan 
zouden Amerikaanse bedrijven gegevens 
van al hun Europese klanten op Europees 
grondgebied moeten bewaren. Dat bezorgt 
techbedrijven kopzorgen gezien de veel 
strengere voorwaarden voor dataopslag die 
gelden in Europa; Facebook heeft er zelfs al 
mee gedreigd weg te trekken uit Europa als 
dit erdoor komt.  

3. Auteursrecht 
Veel chaos is ook ontstaan door een omstre-
den copyrightwet die in 2019 het licht zag. 
De nieuwe auteurswet moet het klassieke 
auteursrecht beter aanpassen aan het digi-
tale tijdperk. Zo zou het bijvoorbeeld moei-
lijker worden om foto’s en video’s te delen 
via sociale media. De platformen moeten 

licenties bezitten voor de loutere versprei-
ding van auteursrechtelijk beschermd 
werk. Ook nieuws valt onder deze nieuwe 
wetgeving. De wet omschrijft Google en Fa-
cebook als ‘link tanks’ waar links naar 
nieuwsartikels worden gedeeld. Omdat die 
links ook vaak een korte samenvatting en/of 
afbeelding bevatten, zouden nieuwsuitge-
vers het recht hebben om bij de sociale me-
dia platformen een royalty te eisen. Google 
en Facebook kantten zich echter tegen deze 
wet omdat zij het disproportioneel vinden 
dat zij moeten betalen voor nieuwssnippets 
terwijl ze nieuwsuitgevers gratis van hun 
diensten laten gebruik maken. De antitrust-
zaak Google vs Frankrijk is een resultaat 
van de auteursrechtwet. De nieuwsdiscussie 
heeft zich ondertussen ook al ver buiten Eu-
ropa verplaatst. Toen de Australische rege-
ring begin dit jaar een gelijkaardige wet 
goedkeurde, leidde dat eveneens tot een con-
flict met de techbedrijven. 

4. Belastingen 
Tenslotte is Europa ook volop bezig met de 
fiscale wetgeving voor multinationals aan 
te passen. Dat zou moeten voorkomen dat 
bedrijven die in heel Europa actief zijn pro-
fiteren van nationale belastingwetgevingen. 

 Antitrust zal de 
komende jaren het 

dominante thema van 
politiek debat zijn.”

Amerikaanse (tech)bedrijven plaatsen hun 
Europese hoofdkantoor in het land dat hen 
de beste fiscale voordelen biedt. Binnen de 
Europese Unie blijkt Ierland de heilige 
graal te zijn. De nieuwe wet trekt 1) de ta-
rieven van digitale diensten op de bruto- 
omzet op tot 21% en 2) verplicht internatio-
nale bedrijven om belastingen af te staan 
waar de winst wordt gemaakt in plaats van 
alleen waar de maatschappelijke zetel ge-
vestigd is. Het wetsvoorstel werd op 29 
april met een overdonderende meerderheid 
(549 stemmen voor, 70 tegen, 75 onthou-
den) goedgekeurd door het Europees Parle-
ment, nu moet de concrete wettekst nog 
ontworpen worden. De idee van een stren-
gere belastingwet kwam in een stroomver-
snelling nadat Apple in juli 2020 in beroep 
een boete van 13 miljard euro voor ver-
meende belastingontduiking wist kwijt te 
schelden. 
 
Antitrust is een brandend actueel thema 
en zal dat ook in de komende jaren blijven. 
Niet enkel in Europa, maar overal ter we-
reld zoeken beleidsmakers naar de manier 
om de Big Tech weer in het gareel te doen 
lopen. Die is echter ook goed gewapend 
voor de strijd. We kunnen alleen maar ho-
pen dat de technologie er ook daadwerke-
lijk beter van wordt.

“Het Europese hoofdkwartier van Facebook te Dublin.” © Derick Hudson, iStock 

EU vs Google (2018) 
De hoogste Europese antitrustboete 
tot heden werd opgelegd aan Google 
in 2018 voor de dominante markt-
positie van Android in de mobiele 
markt. De boete bedroeg 4,34 
miljard euro.  
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De lancering van de Webex Suite betekent een nieuw hoofdstuk 
voor Cisco Webex. Hoe ziet de toekomst voor videoconferencing 
software eruit in de hybride maatschappij?   - Door Jens Jonkers 

Wie terugdenkt aan 2020, zal zich 
meteen de vele videovergade-
ringen waaraan hij of zij heeft 

deelgenomen herinneren. In tijden waarin 
social distancing de norm was, grepen we 
massaal terug naar platformen waarmee 
we elkaar kunnen horen én zien om die fy-
sieke afstand te kunnen overbruggen. Niet 
helemaal onverwacht maakten veel video-
conferencing software vorig jaar dan ook 
een explosieve groei door.   
Na de groeispurt staat de videoconfering 
softwaremarkt in 2021 voor een cruciale 
fase: de bevestiging. Voor onze sociale bij-
eenkomsten zijn we al een tijdje niet meer 
aangewezen op videobellen en ook bedrij-
ven bereiden stilaan de terugkeer van hun 
werknemers naar het kantoor voor.

Toch zal in een professionele context de vi-
deovergadering wellicht een fundamentele 
rol blijven spelen. Het kantoor van de toe-
komst is een hybride werkplaats waar 
werknemers afwisselend thuis en vanop 
kantoor werken. Om zich klaar te stomen 
voor de hybride maatschappij, lanceerde 
Cisco Webex, al sinds 1995 marktleider in 
zakelijke videoconferencing software, op 8 
juni de gloednieuwe Webex Suite. Michel 
Assink, Head of Collaboration Sales 
Northern Europe bij Cisco Webex, geeft 
ons een virtuele rondleiding. 

Vijf centrale thema’s 
De lancering van de Webex Suite past ei-
genlijk in een bredere rebranding van We-
bex die Cisco al sinds eind vorig jaar aan 
het doorvoeren is. Sinds september kreeg 
het videovergaderplatform maar liefst 800 
nieuwe features. Assink legt ons uit dat het 
vernieuwde platform werd opgebouwd 
rond vijf thema’s: 

Welkom in de 
Webex Suite 

Michel Assink, Cisco Webex 

© Cisco Webex 
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wel belangrijk is dat gebruikers weten 
hoe hun vergaderruimtes af te sluiten 
voor ongewenste deelnemers. Webex Sui-
te vat beveiliging nog een stuk ruimer op 
dan het versleutelen van gesprekken en 
vergaderingen. End-to-end beveiliging 
zit in alle lagen van het platform inge-
bouwd.  

5.  Management: Cisco Webex Suite legt 
een brug tussen IT-management en 
HR-management. Het platform levert 
het management waardevolle inzichten 
aan over het gebruik van meetingrooms. 
Die gegevens kunnen ze gebruiken om 
het kantoor optimaal in te richten om hy-
bride werken te faciliteren.  

Depanneren is niet meer 
voldoende 
Het moge duidelijk zijn dat Cisco Webex 
niet heeft stilgezeten tijdens de pandemie. 
Dat is ook nodig, want Assink verwacht dat 
de strijd der videoconferencing software 
nog lang niet is gestreden. “Door de gefor-
ceerde shift naar remote working hebben 
veel bedrijven een software gekozen die hen 
in de eerste plaats kon depanneren. Maar 
nu bedrijven willen overschakelen op hybri-
de werken, zullen zij opnieuw gaan bekijken 
welke communicatieplatformen ze in de 
toekomst gaan gebruiken. Zeker voor dege-
ne die hebben vastgesteld dat hun depanna-

geoplossing niet meer voldoet op de lange 
termijn.” 
“Die shift naar hybride werken zal een dy-
namiek door de markt jagen waarbij de fo-
cus naast software ook op hardware komt 
te liggen”, gaat Assink verder. “Veel organi-
saties zijn aan het bekijken hoe ze hun kan-
toorruimtes moeten herinrichten. De soft-
ware en hardware die je gebruikt moeten 
compatibel zijn met elkaar. Omdat we bij 
Cisco Webex van nature uit focussen op de 
integratie tussen software en devices kun-
nen wij met Webex Suite het volledige ka-
der aanbieden. Het platform is off-the-self 
beschikbaar voor bedrijven, maar we kun-
nen ook verticale oplossingen integreren 
voor scholen, ziekenhuizen, overheidsdien-
sten en juridische organisaties. Wij willen 
op technologisch vlak de concurrentie altijd 
voorblijven”, besluit Assink. 
 
 

 Videoconferencing 
software moet meer 

kunnen dan je 
depanneren in 
noodsituaties.”  

1.  Inclusiviteit: We zullen niet meer alle-
maal op dezelfde manier werken. Dat 
maakt het uitdagender om iedereen vol-
ledig gelijk te maken tijdens een vergade-
ring. Cisco Webex Suite bevat daarom 
talloze features die ervoor moeten zor-
gen dat iedereen goed te horen en te zien 
is tijdens een meeting. Maar inclusiviteit 
moet verder gaan, vindt Assink. Door de 
overname van Slido heeft Webex Suite 
een feature gekregen waarmee de hosts 
een poll kan aanmaken voor of tijdens de 
meeting. Dat stimuleert niet enkel inter-
actie, maar geeft minder assertieve per-
sonen ook een kans hun stem te laten 
horen. De Webex Assistant zorgt dan 
weer voor real-life vertalingen tijdens 
meetings.  

2.  Flexibiliteit: Webex Suite is meer dan 
een videovergaderplatform. Het onder-
steunt naast videovergaderingen ook  
instant-messaging en zelfs de klassieke 
deskphone. “Geen enkele partij in de vi-
deoconferencing softwaremarkt heeft 
zoveel componenten in hun oplossing als 
wij”, aldus Assink. Met Webex Suite wil 
Cisco dus een volledig communicatiepak-
ket aanbieden dat in elke context een 
naadloze ervaring biedt.  

3.  Supervisie: Wanneer we weer naar kan-
toor terugkeren, is het makkelijk om in je 
oude gewoontes te hervallen. Webex Sui-
te heeft daarom enkele tools die bedrij-
ven kunnen helpen om de coronamaatre-
gelen op de werkvloer te handhaven, 
zoals het tellen van het aantal gezichten 
in een vergaderruimte. Maar de supervi-
sietools zijn er ook om het welzijn van de 
individuele werknemer te bevorderen. 
Wie thuiswerkt heeft wel eens de neiging 
om meer vergaderingen in te plannen op 
een dag omdat er meer ruimte in de agen-
da vrijkomt. Te veel vergaderingen op 
korte tijd leidt echter tot wat we 
‘Zoom-vermoeidheid’ zijn gaan beginnen 
noemen. De Webex Suite houdt daarom 
mee een oogje in het zeil dat je jezelf niet 
mentaal uitput.  

4.  Beveiliging: Dit is vaak een onderbelicht 
aspect bij videoconferencing software, 
meent Assink. Maar de beruchte ‘Zoom-
bombing’-incidenten tonen aan dat het 

“Polls maken een videovergadering veel interactiever.” © Cisco Webex 
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Trends in … 
Mobile
De mens anno 2021 kan je een ‘Homo Mobilus’ noemen. We hebben 

altijd onze smartphone op zak zodat we op elk moment van de dag 

bereikbaar zijn. Dit hoofdstuk staat volledig in het teken van de  

 mobiele technologie die ons leven gemakkelijker maakt.
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H et luik ‘Mobiel’ bestaat uit vier 
ja/neen-vragen. We wilden hier 
vooral nagaan of het geven van 

hardware zoals smartphones en laptops 
nog steeds tot het pakket extralegale voor-
delen behoort dat werkgevers aan hun 
werknemers bieden. Afhankelijk van de 
functie kan een laptop of een smartphone 
ook noodzakelijk zijn om de taken te kun-
nen uitvoeren. De tendens naar meer tele-
werken verhoogt de verantwoordelijkheid 
van werkgevers om hun werknemers van 
de noodzakelijke middelen voorzien om te 

kunnen functioneren. Uit onze survey blijkt 
duidelijk dat het geven van een laptop en/
of smartphone binnen de meeste bedrijven 
nog steeds de norm is. Toch blijken minder 
respondenten een smartphone van hun 
werkgever te krijgen dan vorig jaar: 57 
procent tegenover 66 procent. Het percen-
tage ligt bij laptops een stuk hoger met 76 
procent. Maar ook dit percentage is lichtjes 
gedaald (77 procent in 2020).   
Het klinkt vrij vanzelf dat toegang tot de 
bedrijfsservers en –netwerken in dat ge-
val ook voorzien wordt; 62 procent kan 

ook met hun smartphone toegang krijgen 
tot het netwerk. We peilden ook of werk-
nemers toestemming hebben om tijd op 
sociale media door te brengen tijdens de 
werkuren. 69 procent antwoordde hier ‘ja’ 
op, vorig jaar was dit nog drie op vier. Merk 
op dat deze vragen niet verder ingaan op 
welk merken bedrijven kiezen voor smart-
phones, laptops en andere hardware. Meer 
informatie daarover vind je in het markt-
onderzoek rond hardware verderop in dit 
jaarboek. 

Heb je een laptop 
van het werk?

Heb je een GSM/smartphone 
van het werk?

Ja

Neen

Ja

Neen

N: 145 

N: 144

75,9%

57,6%

24,1%

42,4%
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Heb je via je smartphone toegang
tot het bedrijfsnetwerk?

Mag je tijdens werkuren op sociale media?

Ja

Neen

N: 145

Ja

Neen

N: 145

62,1%

69%

37,9%

31%
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Met de komst van de coronapandemie zagen we ook een 
enorm tekort aan chips en halfgeleiders opduiken voor de 
productie van smartphones, met alle gevolgen van dien. Hoe 
zit het met dat tekort, en wanneer zien we er mogelijk een 
oplossing voor verschijnen?  - Door Arend Eyckerman

Chiptekort: een 
stand van zaken 

Het wereldwijde tekort aan halfge-
leiders laat niemand onberoerd. 
Als je het voorbije anderhalf jaar 

op zoek was naar nieuwe smartphones, 
computeronderdelen, laptops, hoofdtele-

foons of een nieuwe wagen; dan is de kans 
reëel dat je daar de impact van hebt ge-
voeld. Veel verschillende industrieën kwa-
men door het tekort aan chips in de proble-
men en moesten hun productie aan banden 
leggen. Bij sommige fabrikanten staan de 
productieprocessen nog steeds op een laag 
pitje, en die situatie kan nog even aanhou-
den. De wereld lijkt zich nu stapsgewijs voor-
bij de coronapandemie te willen begeven, 
maar het einde van het tekort van halfgelei-
ders is daarmee zeker nog niet in zicht. 

Start chiptekorten 
Het tekort aan halfgeleiders vindt zijn oor-
sprong bij de start van de coronapandemie 
en is een samenspel van allerlei cruciale 
factoren. Bij de aanvang van de pandemie 
werd een grote hoeveelheid mensen ge-
dwongen om thuis te blijven en van thuis 
uit te werken. Dat zorgde voor een dras-

tisch toegenomen vraag naar nieuwe com-
puters, laptops, consoles, onderdelen en 
datacentra. Daarnaast zagen de autofabri-
kanten de vraag naar nieuwe auto’s dras-
tisch kelderen omdat iedereen thuisbleef. 
Zij besloten om in hun orders van halfgelei-
ders te knippen. De automobielindustrie 
werkt doorgaans met een strakke logistie-
ke keten en heel beperkte voorraden om de 
kosten zo laag mogelijk te houden. De fabri-
kanten van halfgeleiders kregen daarmee 
meer ruimte om aan de stijging in de vraag 
naar consumentenelektronica te voldoen. 
Na enige tijd bleek dat de interesse in wa-
gens zich veel sneller dan verwacht terug 
normaliseerde, waardoor de automobielin-
dustrie terug op zoek ging naar chips. De 
productie van halfgeleiders zat echter al op 
zijn maximale capaciteit om de stormloop 
naar elektronica bij te kunnen houden, 
waardoor de autofabrikanten terug achter-
aan in de rij moesten gaan staan. De vraag 
werd plots veel groter dan het aanbod, 
waardoor elke industrie die afhankelijk 
was van chips met logistieke problemen 
kwam te zitten. Daar komen dan nog eens 
de effecten van de handelsoorlog tussen de 
Verenigde Staten en China olie op het vuur © Andrii Atanov, Istock   
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Chiptekort: een 
stand van zaken 

gooien. In 2020 besliste het Witte Huis dat 
SMCI, China’s grootste fabrikant van half-
geleiders, niet meer zomaar chips aan 
Amerikaanse bedrijven mocht verkopen. 
Dit dwong de fabrikanten in de VS om hun 
chips bij het Taiwanese TSMC en Zuid- 
Koreaanse Samsung te bestellen die niet 
meer in staat waren om hun productie nog 
verder te verhogen. Dit en nog enkele an-
dere losse factoren, zoals droogtes in Tai-
wan en een volledig verstoorde logistieke 
keten, zorgde voor een ‘perfecte’ cocktail 
die enkele van de grootste industrieën op 
hun knieën kreeg. En daar zitten sommige 
nog steeds. 

Getroffen industrieën 
Het effect dat de tekorten op de markt heb-
ben, is enorm. Volgens een schatting van 
Goldman Sachs zijn er in de Verenigde Sta-
ten 169 verschillende industrieën getroffen 
door de gebrekkige logistieke bevoor- 
rading. De zwaarste klappen zijn hier ech-
ter wel voor de automobielindustrie. In ja-
nuari van dit jaar gaven Ford en Toyota al 

aan dat ze hun productie moesten terug-
schakelen vanwege een tekort aan chips. 
Een bijkomend probleem bij de autofabri-
kanten is dat ze vaak gebruikmaken van 
iets oudere chips die de producenten van 
halfgeleiders niet steeds voorhanden heb-
ben. Daardoor moeten ze dus steeds iets 
langer wachten op chips, wat extra druk 
zet op hun logistieke keten. 
Het tekort liet zich echter nog niet zo hard 
voelen bij smartphonefabrikanten, maar 
speelde wel steeds mee in de strategische 

planning. Veel van de grote fabrikanten 
slaan grote hoeveelheden chips op die ze in 
hun toestellen kunnen verwerken. Deze 
buffer geeft ze wat bewegingsruimte, maar 
ook dit zou volgens analisten op een kantel-
punt zitten. Als het inderdaad zover komt 
dat ook smartphonefabrikanten zonder 
chips komen te zitten, dan heeft dit moge-
lijk een effect op veel consumenten. De ge-
middelde prijs van een smartphone zal glo-
baal stijgen en daarmee de interesse in 
meer high-end toestellen laten afnemen. 
Samsung koos er recent ook voor om zijn 
Galaxy Note-reeks dit jaar niet uit te bren-
gen. De kans bestaat dat ze deze toestellen 
gewoon willen integreren in hun Galaxy Z 
Fold-serie, maar volgens enkele stemmen 
zou dit ook het gevolg zijn van een strategi-
sche keuze om niet met het gebrek aan 
chips om te moeten gaan. 
Een bijkomende industrie die mee in de 
klappen deelt, is die van de grafische kaar-
ten. Deze zijn zeer afhankelijk van nieuwe 
chips en krijgen bovendien te maken met 
een bijkomend probleem: de populariteit 
van cryptomining. Steeds meer mensen 
houden zich bezig met het mijnen van de 
cryptomunten, waar ze grafische kaarten 
voor nodig hebben, en liefst zoveel moge-
lijk. De gigantische vraag en het beperkte 
aanbod hebben, zeker in combinatie met de 
aanwezigheid van een legioen aan scalpers, 
de prijzen van de grafische kaarten de voor-
bije maanden de lucht in laten schieten.  De automobielindustrie krijgt de zwaarste klappen te verduren. © Jae Young Ju, Istock   

© HQuality Video, Istock  
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Productie 
Is het dan zo moeilijk om de productie van 
halfgeleiders op te schalen? Chips zijn 
enorm ingewikkelde componenten, en ook 
de fabricage ervan neemt enkele maanden 
in beslag. Die gebeurt tevens in speciale 
fabrieken en dat onder zeer specifieke om-
standigheden. De productie neemt ook en-
kele maanden in beslag,  
Het tekort aan halfgeleiders zorgde er wel 
voor dat het Westen is beginnen nadenken 
over zijn afhankelijkheid van de Aziatische 
landen als het op dit soort cruciale techno-
logie aankomt. Volgens een rapport van de 
Semiconductor Industry Association wa-
ren de Verenigde Staten in 1990 nog verant-
woordelijk voor ongeveer 37 procent van de 
totale productie van halfgeleiders. In 2020 
zou dat nog slechts 12 procent zijn en komt 
75 procent van de totale productie uit Azië. 
Binnen een groter steunpakket van 2 bil-
joen dollar heeft Amerikaans president Bi-
den 50 miljard dollar opzijgezet om de bin-
nenlandse productie van chips terug omhoog 
te krikken. Hiermee hopen ze hun eigen af-
hankelijkheid van de Aziatische fabrikanten 
af te kunnen bouwen en terug een technologi-
sche leiderspositie in te nemen. 

Ook binnen Europa horen we gelijkaardige 
stemmen. De Europese Commissie meldde 
in mei van 2021 dat 22 EU-lidstaten samen 
de productie van chips binnen de EU ver-
der willen uitbouwen. Ook in onze contrei-
en heeft men het belang gezien van een 
vlotte logistieke keten op gebied van half-
geleiders. Daarnaast zou het voor Europa 
ook interessant zijn om zich buiten de han-
delsoorlog van de Verenigde Staten en Chi-
na te houden en wat meer zelf bedruipend 
te worden.  
De vraag blijft natuurlijk hoe de rest van 
Azië op deze ontwikkelingen zal reageren. 
Ook Samsung zou verder investeren om 
zijn productie van chips omhoog te krik-
ken. Daarnaast zal ook China niet wachten 
op de reactie van de VS om voor een leider-
spositie te gaan. Ongeacht alle investerin-
gen van Europa en de Verenigde Staten 
neemt het uitbouwen van alle nodige infra-
structuur enorm veel tijd in beslag. Het zal 
dus nog enkele jaren duren alvorens de eer-
ste chips van de band rollen.  

Vooruitzichten 
De hamvraag is momenteel dus wanneer 
we het definitieve licht aan het einde van de 

chiptekort-tunnel zullen zien. Dat ant-
woord hangt af van meerdere onvoorspel-
bare factoren, en is dus niet zo makkelijk te 
geven. Sommige bedrijven proberen de 
moed erin te houden en zeggen dat alle pro-
blemen na 2021 van de baan zijn. Analisten 
durven dit vaak tegenspreken en vermoe-
den dat we ook in 2022 nog wel de nodige 
hinder zullen ondervinden. Dankzij de 
technologische vooruitgang hebben we 
steeds meer nood aan toestellen en machi-
nes die afhankelijk zijn van halfgeleiders. 
De vraag kan en zal enkel maar stijgen, dus 
er is zeker nood aan een verhoging van de 
productie.  
Het tekort is natuurlijk ook niet enkel kom-
mer en kwel. Het heeft ervoor gezorgd dat 
we meer zijn beginnen nadenken over onze 
afhankelijkheid van verre buitenlandse ac-
toren en de mogelijke oplossingen. Zowel 
Europa als de Verenigde Staten lijken 
klaar om zich opnieuw op de productie van 
halfgeleiders te storten, wat ons veel weer-
baarder zou maken als de volgende compo-
nentencrisis zich opdringt.  
Alle inspanningen ten spijt neemt het bou-
wen van fabrieken en het maken van half-
geleiders enorm veel tijd in beslag, en zul-
len we nog even moeten wachten alvorens 
we hier de vruchten van kunnen plukken. 
Dit geldt natuurlijk ook enkel als de plan-
nen genoeg rijpen om ook effectief in de 
werkelijkheid te worden omgezet.   

 

 Het einde van  
de problemen is 

waarschijnlijk nog niet 
in zicht.”    

© Photomick, 
Istock   

Ook tekorten op smartphones zijn verre van onmogelijk. © Maridav, Istock  
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OnePlus is de voorbije jaren een steeds grotere naam 
geworden op de globale smartphonemarkt en heeft zo een 
plaatsje weten veroveren naast giganten zoals Apple en 
Samsung. Wat is hun geheim?   - Door Sven Van Herck

Van flagship-killer
naar vlaggenschip
(en weer terug) 

Het Chinese bedrijf bestaat noch-
tans nog niet zo lang. OnePlus 
werd immers pas in 2013 opgericht 

door Carl Pei en Pete Lau, voormalig vice pre-
sident bij smartphoneproducent OPPO. De 
strategie van OnePlus is sinds de oprichting 
geëvolueerd, maar de essentie is wel steeds 
behouden gebleven en kan worden samenge-
vat in de slogan “Never Settle”. Waarom zou 
je immers tevreden zijn met een goedkope 
smartphone die op één of meerdere vlakken 

teleurstelt, terwijl je ook gewoon alles wat je 
wil kan krijgen (en meer)? 

Enkel op uitnodiging 
Met die gedachte in het achterhoofd werd 
in 2014 de OnePlus One geboren, de ultie-
me flagship killer. Niet alleen had de tele-
foon krachtige specificaties, hij zag er ook 
goed uit én kostte amper 299 euro. De po-
pulariteit van het toestel was grotendeels 
te verklaren door de unieke verkoopstrate-

gie van OnePlus: je had immers een uitno-
diging nodig om de smartphone te mogen 
aankopen. Dit zorgde voor extra hype, 
want iedereen wil natuurlijk datgene dat ze 
niet zomaar kunnen kopen. Een uitnodi-
ging kon enkel verkregen worden van ande-
re kopers, wat OnePlus als jong bedrijf me-
teen ook de kans gaf om de vraag onder 
controle te houden. 
 
Na verloop van tijd organiseerde OnePlus 
ook marketingcampagnes die de invite tij-
delijk achterwege lieten, bijvoorbeeld voor 
één weekend. Uiteindelijk zou je de One-
Plus One vanaf april 2015 permanent zon-
der invite kunnen kopen. Hetzelfde sys-
teem werd gebruikt voor de OnePlus 2, om 

De strategie van OnePlus  
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het uiteindelijk vaarwel te zeggen bij de 
lancering van de OnePlus 3 in 2016.  
 
Op dat punt had OnePlus een community 
opgebouwd van trouwe fans, die het merk 
maar al te graag promoten op basis van de 
verschillende USP’s, zoals de sterke prijs 
en krachtige specificaties, maar ook Oxy-
genOS. Deze Android-schil zorgt ook van-
daag nog steeds voor een unieke gebruiks- 
ervaring die je enkel bij OnePlus-telefoons 
kan vinden. Vanaf OnePlus 2 zag ook de 
alert-slider het levenslicht, een feature die 
sindsdien bij elke niet-budget telefoon van 
OnePlus te vinden is.  
 
2015 bleek uiteindelijk een moeilijk jaar 
voor OnePlus, dat als start-up een eerste 
succesvol product had gelanceerd en 
moest bewijzen dat het dat opnieuw kon 
én bovendien moest laten zien dat het ook 
op andere manieren de markt kon verove-
ren. De OnePlus 2 vulde die verwachtin-
gen niet helemaal in en bood slechts klei-
ne updates aan, terwijl de prijs wel met 30 
euro de hoogte in ging naar 329 euro. De 
telefoon verkocht desondanks goed en 
OnePlus lanceerde dat jaar ook een twee-
de smartphone: de budgetvriendelijke 
OnePlus X. Met zijn prijs van 249 euro was 
het toestel zeker aantrekkelijk, maar de 
vraag bleef uit en het zou tot 2020 duren 
alvorens OnePlus met de Nord line-up een 
tweede poging zou wagen om een budget-
vriendelijke smartphone te lanceren.  

Van één naar twee
telefoons per jaar 
Vanaf 2016 verlegde OnePlus de focus te-
rug naar de flagship-killers en werd er ge-
kozen om jaarlijks twee telefoons uit te 
brengen. Dit resulteerde in de OnePlus 3 
en OnePlus 3T, twee smartphones die het 
niveau van de OnePlus One wisten te eve-
naren aan een prijs van 399 euro en 439 
euro. Een aardige sprong in aankoop- 
bedrag, maar een gelijkaardige trend was 
ook op de merken op de rest van de smartp-
honemarkt en OnePlus bleef zo heel veel 
waarde bieden voor een prijs die nog steeds 
ver onder de concurrentie lag.  
 
In 2017 zagen we de OnePlus 5 en OnePlus 
5T verschijnen. Nummer vier werd overge-
slagen omdat het getal in de Chinese cul-
tuur een negatieve betekenis heeft. Beide 
modellen werden positief ontvangen door 
fans, met de OnePlus 5 als een van de eer-
ste smartphones met twee camera’s aan de 
achterkant. We kunnen het ons anno 2021 
niet voorstellen, maar ooit was dit een USP. 
De OnePlus 5T maakte dan weer indruk 
door de afwezigheid van fysieke knoppen 
op het scherm, ook iets dat we nu niet vaak 
meer tegenkomen. Beide toestellen kwa-
men op de markt voor 499 euro.  
 

2018 was opnieuw een belangrijk jaar voor 
OnePlus. De smartphoneproducent zou im-
mers zijn eerste stappen nemen om ook bij 
het grote publiek door te breken. OnePlus 
moest zich wel eerst verdedigen voor het 
toevoegen van een notch aan de OnePlus 6 
(519 euro), een feature waar ook Apple veel 
commentaar op kreeg toen ze de iPhone X 
in september dat jaar aankondigden. Soms 
is het lastig om als eerste met innovatieve 
ideeën op de markt te verschijnen. De pro’s 
wogen echter harder door dan de cons en 
OnePlus wist bovendien de aandacht te trek-
ken met een speciale limited edition smart- 
phone gekoppeld aan Avengers: Infinity War.  
 
De OnePlus 6T mocht het jaar afsluiten en 
was meteen ook de eerste OnePlus-smart- 
phone die ik mocht reviewen, na eerder een 
One, 3 en 5 gehad te hebben. Het was de 

 Met de Nord greep 
OnePlus terug naar haar 
flagship-killerfilosofie.”     

De eerste OnePlus smartphone had heel wat te bieden. 

De OnePlus Nord 2 is prijs kwaliteit een van de beste Android-smartphones. 
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eerste keer dat OnePlus komaf maakte met 
de hoofdtelefoonaansluiting en de vingeraf-
druksensor onder het scherm plaatste. Er 
werd ook geen 64 GB model meer aangebo-
den, wat we toen een vreemde beslissing 
vonden, maar achteraf gezien een goede 
keuze bleek. “Een waardig nieuw vlag-
genship” schreven we en dat was het ook, 
want hoewel de prijs van 549 euro nog 
steeds zeer betaalbaar was, begon OnePlus 
het flagship-killer imago stilaan los te la-
ten. De OnePlus 6T was ook de eerste 
smartphone van het bedrijf die in de VS 
verkrijgbaar was als deel van een carrier 
plan en het toestel kreeg zo een hoop 
mainstream aandacht.  

Introductie van de
OnePlus Pro 
In 2019 gingen dan ook alle remmen los en 
verschenen er maar liefst vier smartpho-
nes van OnePlus: de OnePlus 7 (559 euro) 
en OnePlus 7T (599 euro), maar ook een 
Pro-model van elk toestel. Hiermee kon 
OnePlus fans eindelijk voorzien van een 
hoop innovatieve functies. De OnePlus 7 
Pro (699 euro) was zo bijvoorbeeld de eer-
ste smartphone met een 90Hz-display en 
de eerste telefoon met maar liefst drie ca-
mera’s achteraan. 30W snelladen was toen 
razendsnel en ook 12GB RAM-geheugen 
was waanzinnig.  
 
Voor OnePlus was het dat jaar vooral aftas-
ten welke functies een Pro-model nu wel en 
niet moest bevatten. Dit verschil werd vo-
rig jaar veel duidelijker met de introductie 
van de OnePlus 8 Pro, die eindelijk draad-
loos opladen ondersteunde en zo voldeed 
aan de grootste vraag van de community. 
Ook in een IP68-certificaat werd voorzien, 
iets dat OnePlus in goedkopere modellen 
tot nu toe achterwege gelaten had. De One-
Plus 8 Pro ging over de toonbank voor 899 
euro en het duurste model tikte zelfs bijna 
de 1.000 euro aan. Het toestel werd positief 
onthaald, maar een OnePlus 8T Pro kwam 
er uiteindelijk niet. Op zich geen slechte 
keuze van OnePlus, want veel meer dan een 
processor-upgrade zou het toestel niet ge-
kregen hebben. 
 
In de plaats daarvan verscheen enkel de 
OnePlus 8T in het najaar, een telefoon die 
wij prezen om zijn vele kleine upgrades, 

waaronder een 120Hz-display, OxygenOS 
11 en Warp Charge 65. Beginnend bij 599 
euro was ook de prijs geen probleempunt.  

OnePlus Nord line-up
als budgetaanbod 
De beste OnePlus-telefoon van 2020 was 
echter de OnePlus Nord, een budgetvrien-
delijk toestel met specificaties die zeer 
dicht in de buurt kwamen van de vlaggen-
schepen van het merk. Hier en daar gaf je 
iets op, maar met een instapprijs van 399 
euro kreeg je desondanks nog steeds waan-
zinnig veel waarde voor je geld. De Nord 
werd dan ook onze absolute aanrader in het 
middensegment. Even later werden ook de 
OnePlus Nord N10 en N100 gelanceerd. Wij 
reviewden enkel de N10 die bij de introduc-
tie 349 euro kostte en voor dat bedrag te 
weinig te bieden had en overschaduwd 
werd door de OnePlus Nord. De N100 moest 
dan weer de ultieme instapper in het One-
Plus ecosysteem zijn, met een prijs van 
slechts 199 euro.  
 
Aangekomen in 2021 blijft OnePlus dezelf-
de strategie verderzetten. De OnePlus 9 
(699 euro) en 9 Pro (899 euro) zijn beide 
prima toestellen en de nieuwe Nord 2 (399 
euro) zet de sterke punten van de originele 
Nord verder. Nieuw dit jaar was de OnePlus 
Nord CE, die zich beperkt tot wat OnePlus 
de essentie van een smartphone vindt. Aan 
299 euro gaat het om een prima toestel dat 
de misser met de Nord N10 meer dan goed 

maakt. Wat we later dit jaar mogen ver-
wachten is voorlopig nog afwachten, maar 
volgens geruchten zou OnePlus geen 9T- 
serie uitbrengen, wat gezien de huidige be-
schikbare hardware en chiptekorten zeker 
geen slechte zet is.  

Accessoires als extra
productaanbod 
OnePlus zet sinds vorig jaar ook steeds 
meer in op accessoires en bracht zo al drie 
verschillende versies van de OnePlus Buds 
op de markt. Opnieuw gaat het om betaal-
bare accessoires die tegelijkertijd ook kwa-
litatief zijn en met elke nieuwe versie wat 
beter lijken te worden. Nieuws over een 
OnePlus-hoofdtelefoon in de nabije toe-
komst zou ons dan ook niet verbazen. De 
OnePlus Watch mogen we natuurlijk ook 
niet vergeten en hoewel er nog wat werk-
puntjes zijn, heeft OnePlus ook hiermee 
goede eerste stappen gezet.  
 
OnePlus heeft zich de voorbije jaren opge-
werkt van kleine start-up tot een dominan-
te naam op de smartphonemarkt. Het 
merk wist dankzij zijn diverse portfolio een 
groei van maar liefst 257 procent te note-
ren in het eerste kwartaal van dit jaar. In 
het tweede kwartaal groeide OnePlus in 
Europa bovendien 204 procent op jaarbasis 
en is daarmee een van de snelst groeiende 
smartphonemerken. We verwachten dan 
ook meer positief nieuws en heel veel inno-
vatie van OnePlus in de komende jaren. 

Wil je enkel de essentie? Dat is de Nord CE. 
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HMD Global bouwt met Nokia in 2021 voort op de sterke 
basis die de fabrikant de afgelopen jaren heeft gelegd. Dat 
doet het met nieuwe toestellen, gelinkt aan een nieuwe doch 
vertrouwde strategie.  - Door Jarno Stinissen
   

HMD Global:
Duurzaamheid als
toverwoord 

Stefan De Clerk, HMD Global  
 

S inds 2017 doet HMD Global de 
Nokia-merknaam weer eer aan op 
de smartphonemarkt. De Finse 
fabrikant is nu alweer vier jaar 

in het bezit van de licentie, en mag terug-
kijken op een geslaagde herintroductie. 
Dat het ‘nieuwe’ Nokia in de smaak valt, 
blijkt wel uit het alsmaar stijgende markt-
aandeel. Ook in 2021 wil HMD Global meer 
consumenten naar zich toe trekken. Meer 
dan ooit tevoren ligt de focus nu op duur-
zaamheid en de voordelen die dit met zich 

meebrengt voor mens en milieu. Wij gin-
gen in gesprek met HMD Global, om het 
grotere plaatje in beeld te krijgen. 

Andere namen, 
dezelfde missie
Nog niet zolang geleden zijn er vier nieuwe 
Nokia-smartphones op de markt gebracht, 
bestaande uit de Nokia G10, Nokia G20, 
Nokia X10 en Nokia X20. De echte kenners 
onder ons valt op dat er is gekozen voor 
een nieuw naamschema; voorheen waren 

namen als Nokia 3.4 of Nokia 7.2 gebruike-
lijk, maar volgens General Manager HMD 
Global France & Benelux Stefan De Clerck 
moet het nieuwe naamschema duidelijker 
te volgen zijn voor de consument. Het cijfer 
achter de punt bij voorgaande toestellen, wat 
stond voor het ‘jaar’ van de release, is nu ver-
dwenen. De mogelijke opvolger van de Nokia 
X20 heet nu dus simpelweg Nokia X21. 
Voordat we verder ingaan op de nieuwe 
smartphones, nemen we je eerst mee op 
reis hoe deze telefoons tot stand zijn geko-
men. HMD Global heeft zich de afgelopen 
tijd nog verder verdiept in hoe de consu-
ment naar het onderwerp duurzaamheid 
aankijkt op smartphonegebied. Door gro-
te, representatieve enquêtes af te nemen, 
heeft HMD Global een beter beeld gekre-
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gen waar nog duurzame kansen liggen voor 
de fabrikant om op in te spelen.  
Een van de interessante conclusies uit 
het onderzoek is dat consumenten graag 
langer vasthouden aan hun smartphone 
dan voorheen. De Clerck vertelt hierover: 
“Consumenten hielden het eerst 12 tot 18 
maanden vol met hun telefoon, maar te-
genwoordig is dat langer.” Buiten de romp-
slomp van het overzetten van foto’s, bank- 
accounts en andere vehikels is een hardware- 
upgrade tegenwoordig ook niet meer zo 
snel nodig. Smartphones gaan ook simpel-
weg langer mee. De hardware van 2021 is 
een stuk toekomstbestendiger dan pakweg 
5 jaar geleden en de drang om te upgraden 
kunnen velen dan ook beter onderdrukken 
dan voorheen, toen men na een jaar of twee 
opgescheept zat met een haperend toestel. 
Verder blijkt dat 56 procent van de consu-
menten kijkt of bedrijven een duurzaam 
aanbod kennen, en maar liefst 61 procent 
wil zelf graag een bijdrage leveren aan 
een betere wereld door duurzame produc-
ten in huis te halen. De hoofdlijn uit het 
onderzoek is dat consumenten bereid zijn 
om duurzaam te kopen, maar dan moet er 
natuurlijk wel een duurzame optie zijn. En 
laat die taak nu perfect weggelegd zijn voor 
HMD Global. 

 
De X op de taart 
Waar de Nokia G-serie zich met zijn scher-
pe prijs richt op het goedkope segment, be-
lichaamt de Nokia X-serie alles wat HMD 
Global de consument die voor duurzaam-
heid kiest wil en kan bieden. Te beginnen 
met de 3-3-3 belofte: kopers ontvangen drie 
jaar beveiligingsupdates, drie jaar OS-up-
grades en drie jaar garantie. De eerste twee 
beloftes kennen we al een tijd van HMD, 
maar drie jaar garantie is nieuw en ook 
uniek in de wereld van smartphones. Het is 
één jaar langer dan de wettelijke garantie, 
en zal consumenten aanspreken die jaren-
lang met een toestel vooruit willen. Mocht 
er onverhoopt toch iets niet goed zitten, 
dan zijn ze immers gedekt.  
Verder is de Nokia X20 voorzien van 5G- 
ondersteuning. Dit nieuwe mobiele net-
werk is hard op weg om globaal uitgerold te 
worden, en met de Nokia X20 geniet je dus 
ook van de nieuwe mogelijkheden die 5G 
biedt. Dat gezegd hebbende: de X20 komt 
niet met de prijzige high-end snufjes die we 
kennen van de concurrentie. Hoewel HMD 
prima hardware in zijn smartphones stopt, 
wil het niet dat consumenten te veel beta-
len. “Dat is ook niet waar onze doelgroep 
zich op richt”, zo vertelt De Clerck. 
Zoals gezegd richt de doelgroep zich wel 

op duurzaamheid. HMD Global zet de 
term ‘sustainability’ (duurzaamheid) extra 
kracht bij door geen adapter mee te leve-
ren bij de Nokia X-serie. De Clerck: “Een 
Nokia X-telefoon is doorgaans niet de eer-
ste smartphone van consumenten. Vaak 
hebben zij nog een adapter van een vorig 
toestel in huis, waardoor er alweer een 
overbodige oplader minder in de lade komt 
te liggen, wat het milieu ten goede komt.” 
Volgens de Europese Commissie waren in 
2019 smartphone opladers verantwoorde-
lijk voor 12 000 ton e-waste in de EU alleen. 
In plaats van een oplader levert HMD Glo-
bal wel een composteerbare hoes mee bij de 
Nokia X-telefoons. We kunnen wel met ze-
kerheid stellen dat HMD Global het meest 
duurzame totaalpakket tot nu toe aanbiedt 
op de smartphonemarkt, maar hoe brengt 
het dit over op de consument? 
 
De campagne nader
verklaard 
Alles start natuurlijk met een pakkende 
campagne. De nieuwe pay-off van Nokia 
luidt ‘Love it, Trust it, Keep it’. De term 
‘Love it’ verwijst naar de kenmerkende as-
pecten van wat een Nokia zo aantrekkelijk 
maakt, namelijk het Scandinavische de-
sign en de daarbij behorende sterke bouw-

Duurzaamheid is het nieuwe toverwoord. 
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kwaliteit. ‘Trust it’ heeft te maken met de 
sterke en betrouwbare merknaam die No-
kia en HMD Global hebben. HMD Global is 
inmiddels de enige smartphone fabrikant 
op de markt die data opslaat in Europa 
(Finland). Dit in tegenstelling tot de con-
currentie, die voornamelijk in China zit. 
‘Keep it’ slaat terug op het welbekende 
duurzaamheidsverhaal; Nokia-toestellen 
worden jarenlang voorzien van updates, 
waardoor je als gebruiker tot in lengte van 
dagen veilig ervan gebruik kunt maken 
alsook de zekerheid hebt dat je operating 
system voldoende upgrades krijgt om ge-
durende die jaren mee te zijn met de tijd en 
alle nodige applicaties of verbeteringen in 
het OS meekrijgt. 
 
Op betrouwbare voet 
verder 
Het thema ‘veiligheid’ (Trust it) is een 
belangrijke pijler voor HMD Global. Dat 
het volledig in Europa opereert, wekt 
niet alleen de interesse van de consumen-
tenmarkt. Ook op zakelijk vlak is er veel 
interesse in de diensten van HMD Global 
met Nokia-smartphones. Stefan De Clerck 

meldt dat het steeds meer aanvragen krijgt 
om hardware en diensten te leveren in Eu-
ropa, en dat komt voornamelijk door het 
Westerse kenmerk. “Door recente politieke 
maatregelen tegen Chinese telecombedrij-
ven worden vragen over garantie en met 
name security meer en meer in vraag ge-
steld, vooral dan in het bedrijfsleven. Euro-
pese telecombedrijven bieden in deze tijden 
toch veel meer zekerheid en dat wordt duide-
lijk gevoeld bij HMD Global door aanvragen 
vanuit het bedrijfsleven”, aldus De Clerck. 
Met name op de B2B-markt is HMD Glo-
bal veel meer dan enkel een hardware- 

operator. Met HMD Services biedt het on-
der meer ook de mogelijkheid tot bijvoor-
beeld een vierde jaar garantie extra aan te 
kopen bij haar toestellen. Dat draagt niet 
alleen bij aan de veiligheid van de klant, 
maar heeft ook een positief effect op de ba-
lans van de afnemer. De afschrijving kan 
immers uitgestreken worden over vier jaar. 
Het harde werk van HMD Global zorgt er-
voor dat het in de B2B-markt meespeelt 
in de top. Met name overheidssectoren en 
non-profitorganisaties zien HMD Global 
wel zitten. 
De verandering van pure hardware naar 
hard- en software-speler draagt bij aan 
een toekomstbestendige bedrijfsvoering 
bij HMD Global. De marges in hardware 
zijn klein, en mede door de coronacrisis is 
de groei wat uit de markt gehaald. Het is 
dan ook niet vreemd dat de fabrikant er-
voor kiest om steeds meer op softwarevlak 
te doen. Wellicht dat je daar als consu-
ment op korte termijn niet direct de vluch-
ten van plukt, maar door dit financieel 
stabiele en winstgevende beleid kan HMD 
Global wel gestaag verder bouwen aan zijn 
sterke portfolio. 

Op de B2B-markt doet HMD Global goede zaken. 

 Nokia moet staan 
voor betrouwbaarheid” 

STEFAN DE CLERCK, HMD GLOBAL 
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We zetten graag Belgische inno-
vatie in de spotlights in het 
TechPulse Business Jaarboek. 

Daarom organiseerden we deze zomer onze 
allereerste Customer Case Competition en 
gaan we op zoek naar de ‘beste Belgische 
tech case van 2021’. Welke slimme problee-
moplossing heeft het grootste resultaat 
opgeleverd? Welk project was het meest 
origineel of het meest innovatief? We ga-
ven bedrijven uit de Belgische IT-sector de 
kans om ons te overtuigen! Innovatie is na-
tuurlijk een breed begrip en kan in vele vor-
men en maten worden uitgevoerd. Om het 
begrip toch enigszins af te bakenen, focus-
ten we ons op deze technologieën: 
 
• AI & Machine Learning  
• Analytics 
• Blockchain 
• Cloud 
• Customer Centricity  
• Fintech 
• Home Office 
• Security   
 
De inzendingen moesten dan weer
de volgende elementen bevatten: 
1.  Allereerst is het belangrijk dat er  

een duidelijke probleemstelling wordt 
omschreven. Welk probleem werd er ge-
constateerd en wat voor invloed had het 
op de organisatie? Denk bij problemen 
aan bottlenecks binnen de organisatie of 
aan het optimaliseren van bestaande 
processen.  

2.  Vervolgens wordt duidelijk uiteengezet 
hoe het probleem is aangepakt. Welke 
partijen en afdelingen zijn erbij betrok-
ken? Welke taken zijn er uitgevoerd? 
Welke tools zijn er gebruikt?  

3.  Ten slotte gaat de klantencase in op het 
resultaat van de oplossing. Wat voor 
invloed heeft het op het bedrijf gehad? 
De medewerkers? De maatschappij?  

 
Alle cases zijn professioneel beoordeeld 
door een vakjury. De vakjury bestond uit 
de redactie van TechPulse Business en 
Ann Guinée (Beltug). Bij de beoordeling 
hebben zij gelet op de originaliteit, innova-
tiekracht en maatschappelijk resultaat 
van de case. Op basis van deze criteria 
koos de jury uiteindelijk één welverdiende 
winnaar. Voor de tweede winnaar ver-
trouwden we op het kennersoog van onze 
lezers. Tijdens de maanden augustus en 
september presenteerden we alle cases op 
ons website TechPulse Business, zodat onze 
lezers de cases kritisch konden beoorde-
len en op hun favoriete project konden 
stemmen.  

Deelnemers 2021 
Voor onze eerste editie namen de volgende 
bedrijven deel aan de wedstrijd: 
• Orion  
• Boomi 
• SAS 
 • Stratics
• Legal Studio
• KBC   

Winnaars 
Winnaar stemming: KBC 
Winnaar vakjury: SAS 
  
3.055 mensen brachten hun stem uit in de 
stemronde. Daarbij kwam er één duidelij-
ke favoriet van het publiek naar voren: 
KBC. Maar liefst 76 procent (2344) van de 
stemmen ging naar de virtuele assistente 
van KBC die we kennen als Kate. De virtu-
ele assistente is duidelijk een schot in de 
roos. In naam van onze lezers roepen we 
KBC dan ook graag uit tot de dik verdien-
de winnaar van de TechPulse Business 
Customer Case Competition 2021.  
 
Maar KBC zal dat podium wel moeten de-
len. In maart 2020 werd de FOD Volksge-
zondheid met een ongeziene uitdaging ge-
confronteerd: de coronapandemie.
Gelukkig stonden ze niet alleen in de 
strijd. Met hulp van het Viya-cloudplat-
form van SAS kon Volksgezondheid accu-
rate voorspellingen maken van de drukte 
in de ziekenhuizen. Deze case toont als 
geen ander het belang van efficiënte data- 
analyse in besluitvorming aan; in dit geval 
kan je zelfs stellen dat de data levens heeft 
gered. De adviesraad riep daarom SAS als 
winnaar uit.   
 

Wie heeft de beste
Belgische tech case 
van 2021?

TechPulse Business Customer Case Competition  
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Een blik achter de 
schermen bij Kate 

Google Cloud & KBC   
 

Met de introductie van Kate pakte KBC vorig jaar uit met een 
primeur binnen de bankensector. We leerden de virtuele 
bankassistente beter kennen.  - Door Jens Jonkers   

W e maakten in juni 2020 
voor het eerst kennis 
met Kate, een nieuwe 
virtuele assistent voor de 

KBC Mobile-app. Sinds november staat 
Kate ook dag en nacht klaar voor klanten 
van de bank en verzekeraar. Je kan de vir-
tuele medewerker onder andere de op-
dracht geven een overschrijving uit te voe-
ren of haar algemene vragen stellen over 
jouw bank- en verzekeringsproducten. Het 
concept van de virtuele assistente is na-
tuurlijk niet meer nieuw. Apple plaveide de 
weg met de introductie van Siri voor de 
iPhone in 2011. Enkele jaren later volgden 
andere bekende stemassistenten zoals 
Google Assistant en Alexa en vandaag de 
dag spreken elke dag miljoenen mensen 
overal ter wereld met een virtuele assis-
tent. Toch is Kate een uniek technologisch 
huzarenstukje binnen de financiële sector 

en is KBC de eerste grootbank die (een deel 
van) haar dienstverlening durft toevertrou-
wen aan een virtuele assistent. Onlangs 
kreeg ze ook een Vlaamse stem om klanten 
nog beter te kunnen helpen. 
  
We nemen dan ook graag de tijd om Kate 
eens beter te leren kennen. Katrien De-
wijngaert van KBC Bank & Verzekeringen 
en Ine Cops van Google Cloud, die de stem 
voor Kate ontwikkelden, gunnen ons een 
unieke blik achter de schermen bij Kate.   
 
Hoe werkt een virtuele 
assistent? 
We gebruiken ze elke dag, maar hoe werkt 
een virtuele assistent zoals Kate nu pre-
cies? Hoe menselijk een virtuele assistent 
moge klinken, in essentie is Kate niet meer 
dan een algoritme dat spraak naar tekst 
omzet en omgekeerd. Je conversaties met 

Kate kunnen in twee stukken gekapt wor-
den. Wanneer jij een vraag stelt aan Kate, 
vindt er een speech-to-text proces plaats. 
De virtuele assistent gaat jouw vraag ana-
lyseren en hier een intentie aan proberen 
te koppelen. Op basis van die intentie zal de 
virtuele assistent een antwoord formuleren. 

Ine Cops. © Google Cloud 
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In deze fase wordt tekst opnieuw naar 
spraak vertaald. Wie de begindagen van de 
virtuele assistenten nog heeft meege-
maakt, kan zich herinneren dat ze wel eens 
volledig naast de kwestie antwoordden. 
Dat is vandaag de dag nog nauwelijks het 
geval. Virtuele assistenten zijn opgebouwd 
uit zelflerende algoritmen. Hoe meer we ge-
bruik maken van virtuele assistenten, hoe 
beter de algoritmen zullen begrijpen wat 
we van hen verlangen en hoe accurater de 
respons zal worden. Dewijngaert vertelt 
ons dat het accuraatheidsniveau van Kate 
nu rond de 90% zit (zie cijfers).  
 
De technologiebedrijven achter de spraak-
technologie blijven ook volop sleutelen om 
artificiële spraaktechnologie beter te ma-
ken. Tijdens Google I/O stelde Google het 
project LaMDA (Language Model for Dia-
logue Applications) officieel voor. Dit state-
of-the-art taalmodel voor computergege-
neerde conversaties kan een nieuwe 
doorbraak zijn voor spraakassistenten en 
chatbots. Met LaMDA zullen zij beter in 
staat zijn om context en nuance in onze 
taal te begrijpen, legt Cops ons uit. Virtue-
le assistenten houden vast aan strikte 
schema’s die een bepaald woord aan een 
vaste intentie koppelen, en raken snel in de 
war als we die woorden in een andere con-
text zouden gebruiken. Voor Kate is LaMDA 
echter nog verre toekomstmuziek. “Kate 
dient vooral als een tijd- en kostenbesparend 
hulpkanaal voor onze klanten. Ze is gefocust 

op onze eigen bank- en verzekerings- 
producten en -diensten; je moet haar bij-
voorbeeld niet vragen naar het weer van 
morgen. Via KBC Mobile bieden we dien-
sten van externe (niet-financiële) partners 
zoals NMBS aan. Het is zeker mogelijk dat 
Kate die in de toekomst ook kan ondersteu-
nen”, licht Dewijngaert toe.  

Een Vlaamse stem voor 
Kate 
De ontwikkeling van Kate zit zeker niet 
stil. Een eerste grote vernieuwing was een 
nieuwe, Vlaamse stem voor de virtuele as-
sistent. Bij haar introductie in november 
had Kate nog een licht Nederlands accent. 
KBC organiseerde daarom in samenwer-
king met Google Cloud een campagne om 
gebruikers van KBC Mobile een Vlaamse 
stem voor Kate te laten kiezen. Na de stem-
ming werd de nieuwe stem van Kate verder 
ontwikkeld en sinds kort is het dus ook moge-
lijk om in het Vlaams met Kate te spreken. 
 
Hoe een virtuele assistent klinkt, is niet 
zomaar een detail. Dewijngaert: “We willen 
met Kate echt een lokaal accent kunnen 
leggen om klanten in hun moedertaal te 
bedienen. Daarom hebben we voor elke 
markt waar we de dienst aanbieden een 

aparte stem ontwikkeld. We vonden het 
van belang dat Kate in het Vlaams kan 
spreken met Belgische gebruikers (naast 
het Frans) en dus niet Nederlands klinkt. 
Daarbovenop was het project voor ons ook 
een interessante opportuniteit om meer er-
varing met spraaktechnologie op te doen.” 
Cops bevestigt dat een Vlaamse stem een 
positief effect kan hebben op het gebruik 
van Kate. “Een Vlaams accent zorgt ervoor 
dat spreken met Kate vertrouwelijker aan-
voelt, waardoor je als gebruiker het gevoel 
krijgt alsof je een echte medewerker van de 
bank aan de lijn hebt.” Onderzoek lijkt in-
derdaad te bevestigen dat mensen een ‘klik’ 
moeten hebben met een virtuele assistent.  
 
Met Kate heeft KBC Bank & Verzekerin-
gen alvast definitief de sprong naar het di-
gitale tijdperk gemaakt. Nu de rest nog, al 
is Cops ervan overtuigd dat andere banken 
ook vol de kaart van digitalisering zullen 
trekken. “Het gebruik van artificiële 
spraaktechnologie staat op dit moment 
nog in de kinderschoenen binnen de finan-
ciële sector, maar succesvolle projecten als 
Kate zullen dit proces zeker en vast ver-
snellen. Wij stellen onze technologie in ie-
der geval ter beschikking aan geïnteres-
seerde partijen.”  

Kate in cijfers 
Heeft Kate er een geslaagde inloopperiode opzitten? KBC maakte onlangs 
enkele cijfers bekend over het gebruik van Kate in de KBC Mobile-app: 
• Bijna 1 op 2 van de 1.6 miljoen KBC Mobile-klanten staan open voor Kate : 
 - Bijna 781.000 (unieke) klanten hebben minstens 1x Kate aangeklikt/gebruikt.  
 - Dat leidde tot ongeveer 2.357.500 conversaties tot op heden. 
 - 30% van de conversaties (703.000) leidde effectief tot verdere acties. 
 -  Vele klanten gebruiken Kate inmiddels ook om rechtstreeks contact met 

maken met KBC Live.  
•  Kate is ondertussen vrij intelligent en begrijpt nu al 90% van de vragen maar 

kan die niet altijd zelf aan een oplossing linken. Die ontbrekende stap gaat KBC 
de komende maanden verder uitwerken.  

•  In 12% schakelt Kate de klant tijdens de conversatie effectief door naar een KBC 
Live medewerker. 

•  Een team van medewerkers doorloopt elke dag de vragen die Kate niet kon 
oplossen en stuurt actief bij.  

 

Kate helpt je met je dagelijkse bankzaken.
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Digitale transformatie is meer dan een buzzwoord. Technologische vooruitgang 

gaat sneller dan ooit. Termen als ‘analytics’, ‘cloud’ en ‘artificial intelligence’ klin-

ken niet meer zo vreemd als enkele jaren geleden. In dit hoofdstuk lees je alles 

over de technologieën van morgen. 

 

Trends in … 
Digital
Transformation
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Analytics 
In dit hoofdstuk behandelen we 
twee grote onderwerpen uit ons 

onderzoek: analytics en cloud. Doembeel-
den over AI die de wereld gaat overnemen 
mogen stilaan de vuilnisbak in. 76 procent 
van de respondenten heeft geen schrik 
meer dat AI zijn of haar job op een dag zal 
overnemen; het percentage dat zich nog 
wel bezorgd uitspreekt is in vergelijking 
met 2020 gestegen van 6 naar 7 procent. 
Als we niet meer bang hoeven te zijn voor 
artificiële intelligentie, is het interessant om 
te onderzoeken hoe bedrijven vandaag 
de dag artificiële intelligentie inzetten. Uit 
het hoofdstuk Plannen en Investeringen 
bleek dat de implementatie nog wel een 
stapje hoger kan, maar er zijn voldoende 
goede use cases te bedenken. De popu-
lairste toepassing is met ruime afstand het 
optimaliseren van bedrijfsprocessen (50 
procent).  
Artificiële intelligentie heeft data nodig. 
Wanneer je veel gebruik maakt van online 
tools, dan merk je dat deze vaak je data 
nodig hebben. Ook Belgische bedrijven 
maken meer gebruik van data. Vorig jaar 

gaf nog 43 procent aan geen gegevens 
van klanten op te vragen, dit jaar is dat nog 
37 procent. 44 procent geeft ons aan dat 
ze dat enkel doen om klanten een betere 
service te bieden. Of het beheren van 
data volgens de privacywetten gebeurt, 
analyseren we verder in de vragenlijst rond 
security & privacy.  

“Data is niet meer  
weg te denken uit business-

processen.” 

Cloud 
De cloud is een van de belangrijkste 
businesstrends van de jaren 2010, die 
zich ook bij Belgische bedrijven sterk 
aan het doorzetten is. 64 procent opteert 
daarbij om zijn data op een cloudserver 
van een externe leverancier zoals Micro-
soft of Amazon op te slaan. 66 procent 
kiest voor opslag op een eigen (bedrijfs)
server. De hoge percentages voor zowel 
cloudservers als eigen servers illustreren 
de stijgende populariteit van een hybride 
cloudstructuur, waar bedrijven kiezen voor 
een mix van data die in een publieke cloud 

staan en data die ze binnen de muren van 
de eigen servers houden. Bedrijfsservers 
vormen wel de belangrijkste bron van com-
puterkracht; ze zijn goed voor 58 procent 
terwijl de cloud 40 procent haalt. Nog 32 
procent van de respondenten heeft data 
lokaal bewaard. Dit percentage is ongewijzigd 
gebleven. Het aandeel van computers in 
de rekenkracht neemt wel af; 38 procent 
steunt op zijn eigen hardware. 
De populairste toepassing voor cloud is 
ook dit jaar weer overtuigend Office met 
66 procent. Ook andere softwaretoepas-
singen binnen documentbeheer gebeuren 
vaak binnen de cloud, 36 procent gaf aan 
cloudservers hiervoor te gebruiken. CRM 
en databases vechten een duel uit om 
de derde plaats, dat deze keer nipt wordt 
gewonnen door de laatste met 24 procent. 
Met 18 procent is webcontent ook nog het 
vermelden waard om de top vijf toepassin-
gen af te sluiten.  

“De cloud dient eerder als 
een veilige opslagplaats dan 

als een motor.”  
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Digitale transformatie betekent voor bedrijven zoveel meer dan alleen maar het 
inzetten van (informatie)technologie om productieprocessen of logistieke operaties te 
optimaliseren. Een relatief nieuwe term is die van de Metaverse, ook wel het internet 
3.0 genoemd. - Door Marijn Ceulemans 

Een nieuwe economie  
van virtual en 
augmented reality 

De sterke opkomst van virtual reali-
ty (VR) en augmented reality (AR) 
opent nieuwe deuren voor bedrij-

ven. Ze kunnen hun (potentiële) klanten 
unieke ervaringen aanbieden om produc-
ten en diensten op een ongeziene manier te 
beleven. De Metaverse is een geüpgradede, 
revolutionaire versie van het internet die 

augmented en virtual reality integreert in 
de fysieke wereld. Voor sommigen is de 
Metaverse simpelweg een diepgaande vir-
tual of augmented reality-ervaring, een ca-
tegorie van technologische snufjes. Ande-
ren gaan veel verder en zien het als een 
dromerige, maar zeker niet onrealistische 
visie op de samenleving van de toekomst. 

Pioniers in de Metaverse 
Er is zich stilaan een nieuwe economie op 
gang aan het trekken rond de Metaverse. 
Steeds meer technologiebedrijven zijn zich 
aan het toespitsen op de ontwikkeling van 
toepassingen binnen VR en AR. Die kun-
nen dan op maat van bedrijven uit heel uit-
eenlopende sectoren een meerwaarde creë-

Bedrijven in de Metaverse 
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Een nieuwe economie  
van virtual en 
augmented reality 

ren. Een van de meest succesvolle en 
ambitieuze start-ups in ons land is Tropos 
AR uit Dilbeek. Het bedrijf werd door ‘s we-
relds grootste innovatieversneller in sport-
technologie gescreend en krijgt hun onder-
steuning. Sterk, als je weet dat van de 1.500 
kandidaten slechts 32 ondernemingen ge-
selecteerd werden.  
We spraken onlangs met oprichter en 
AR-evangelist Sven Van de Perre. Hij gaf 
ons zijn kijk op waar het naartoe kan gaan 
met virtual en augmented reality. “We 
moeten stoppen met denken dat het inter-
net eindigt aan de rand van onze scher-
men”, liet Van de Perre optekenen. “Het in-
ternet is nu nog vaak die ene vierkante 
meter voor je: je laptop, smartphone en tv. 
Bij Tropos AR laten we bedrijven van die 
vierkante meter naar iedere kubieke meter 
op deze wereld gaan. De mogelijkheden zijn 
eindeloos.” Van de Perre wijst erop dat we 
voor AR voorlopig nog vasthangen aan 
onze telefoons en tablets. “Ergens in dit de-
cennium komen er AR-brillen die je han-
den gaan vrijmaken”, voorspelt hij. “Een 
app openen zal niet meer nodig zijn. Apple 
werkt momenteel aan brillen met LIDAR- 

technologie. Die sensoren kunnen continu 
je omgeving scannen en zien alle vormen 
en objecten. Wanneer je eerst de omgeving 
laat scannen, kunnen we er AR-elementen 
aan toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan een 
kunstenaar die op jouw dorpsplein een vir-
tueel kunstwerk neerzet, dat je met die AR-
bril kan zien. De enige echte limiet wordt je 
creativiteit”, weet hij. Virtual reality is zijn 
kinderschoenen ontgroeid en al lang niet 
meer beperkt tot videogames of gimmicks 
in demonstraties van technologie. AR en 
VR en realiseren een meerwaarde door de 
betrokkenheid die ze creëren. De creatie-
ve mogelijkheden zijn bijzonder groot. Dat 
maakt ze toepasbaar in uiteenlopende 
sectoren. 

Online shopping en retail 
VR en AR laten klanten toe om elke stap 
van het aankoopproces te doorlopen vanuit 
hun eigen zetel. Een bekend voorbeeld is de 
Reality Kitchen Experience van IKEA. 
Klanten kunnen met de VR-headset van de 
meubelgigant de winkel verkennen alsof ze 
er fysiek aanwezig zijn. Virtuele ruimtes 
hebben als groot voordeel dat bedrijven er 

Virtual reality (VR)
vs. Augmented
Reality (AR) 
Wat is nu precies het verschil tussen 
VR en AR? Bij virtual reality gaat 
men het normale zicht vervangen 
door een virtuele ervaring, vrijwel 
altijd via een speciale bril. In een 
3D-wereld kunnen klanten een 
voor hen op maat gemaakt pro-
duct ervaren, met een veel groter 
inlevingsvermogen en een uitge-
breidere demonstratie dan met 
traditionele middelen mogelijk zou 
zijn. In een virtuele omgeving is er 
immers geen plaatsgebrek en zijn 
de mogelijkheden legio. Augmented 
reality is minder afhankelijk van 
(dure) VR-brillen en daardoor ook 
wel toegankelijker. We beleven AR 
nog steeds voornamelijk via onze 
smartphonecamera’s- en schermen, 
hoewel dat in de toekomst ook 
steeds meer via wearables en lichte-
re brillen zal kunnen. Zoals de term 
zelf zegt, wordt er iets toegevoegd 
aan de bestaande realiteit. Dat kan 
gaan van simpele data-visualisatie 
als een extra laag over wat onze 
ogen zien, tot meer interactieve 
elementen en features. 
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geen winkeloppervlakte voor moeten vrij-
maken en dat de set-up efficiënt gepersonali-
seerd kan worden. Dat kan bijvoorbeeld bij 
showrooms van garages van pas komen. De 
opstelling van de wagens veranderen kan 
heel wat tijd in beslag nemen en is vaak een 
hele operatie. Daarnaast laat VR-technolo-
gie toe om zogenaamde ‘heat maps’ te gene-
reren om het shoppinggedrag van klanten 
in kaart te brengen. Dat kan nuttige gege-
vens opleveren om producten beter in de 
kijker te zetten, in virtuele of fysieke etala-
ges. Een andere sector die tijdens de co-
ronapandemie al heeft kunnen profiteren 
van nieuwe VR-technologie is die van het 
vastgoed. Ook hier kunnen potentiële ko-
pers vanuit hun luie zetel de kamers van een 
gebouw verkennen alsof ze er zelf fysiek aan-
wezig zijn. Wanneer het vastgoed zich ook 
nog eens op een grotere afstand bevindt, 
wordt het voordeel alleen maar groter. 

Sportindustrie 
Hoewel VR en AR hun oorsprong kennen 
in de videogame-industrie, is de technolo-
gie ondertussen zodanig geëvolueerd dat 
ook de sportsector er een grote meerwaar-
de in kan vinden. In het buitenland zijn 
voetbalclubs al volop aan het experimente-
ren met AR en VR. Binnenkort zal het mo-
gelijk zijn om spelers tot in de woonkamer 
te brengen. In AR kan een virtuele deur 
opengaan waar een 360-video achter zit die 
fans live mee in de kleedkamer laat kijken. 
Ook in de stadions zelf kan de sportieve er-
varing uitgebreid worden met AR. Zo is het 

 We moeten stoppen met denken dat het 
internet eindigt aan de rand van onze schermen.” 

in theorie mogelijk om supporters tijdens 
de rust een spelletje Pong te laten spelen 
tegen elkaar. Door de highscores in AR 
naast het speelveld te projecteren, kan je 
hen extra motiveren en er een unieke prijs 
aan koppelen. De bezoekende supporters 
kunnen het bijvoorbeeld opnemen tegen de 
thuisfans. Ook adverteerders en goede doe-
len krijgen op die manier een volledig 
nieuw platform om te communiceren op 
grote evenementen. Bovendien kunnen VR 
en AR door de technische staf van sport-
clubs gebruikt worden om de prestaties 
van spelers te analyseren en extra te trai-

Sven Van de Perre (Tropos AR) is ervan overtuigd dat de toekomst bij de Metaverse ligt.  
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nen op heel specifieke spelsituaties. Dat le-
vert een hoop gegevens op waarmee analy-
tici verder aan de slag kunnen. 

Toerisme 
Verder is het toerisme een belangrijke sec-
tor die in de toekomst nog meer gebruik zal 
kunnen maken van AR en VR. Voor aug-
mented reality denken we daarbij natuur-
lijk in de eerste plaats aan een virtuele gids 
die als avatar in een laagje over de realiteit 
verschijnt. Die gids kan volledig AI-gestuurd 
zijn of live ingesproken door een menselijke 
gids die niet fysiek op de toeristische plek 
aanwezig moet zijn. Met AR kan men ook 
laten zien hoe een gebouw in ruïnes er in 
zijn glorietijd uitgezien moet hebben door 
de ontbrekende stukken digitaal aan te 
vullen. Diepgaandere virtual reality (met 
brillen) kan op een bijzonder interactieve 
manier een beleving creëren om de ge-
schiedenis tot leven te wekken of om een 
rondleiding te krijgen op een plek die moei-

lijk toegankelijk is, zoals een uitbarstende 
vulkaan. Los daarvan kan je potentiële be-
zoekers met een digitale ervaring overtui-
gen om effectief af te reizen naar de vakan-
tiebestemming in kwestie. Tot slot is het 
een nieuwe manier voor musea en hotels 
om reclame te maken met een digitaal 
voorsmaakje. 

Medische sector en 
gezondheidszorg 
In de medische sector, tot slot, heeft VR al 
tot spectaculaire mogelijkheden geleid. 
Een bekend voordeel daarvan is de chirurg 
die van de andere kant van de wereld een 
patiënt kan opereren door een VR-omge-
ving te koppelen aan een robot. Vanop dui-
zenden kilometers afstand kan de chirurg 
incisies en andere cruciale handelingen 
uitvoeren. Virtuele omgevingen bieden ook 
enorm veel mogelijkheden voor verpleeg-
kundigen, dokters en chirurgen in oplei-
ding. Dankzij virtual reality kunnen zij 

heel specifieke cases in principe oneindig 
oefenen, totdat ze helemaal klaar zijn om 
de ingreep zelfstandig en veilig uit te voeren 
bij een patiënt.  
VR en AR kunnen ook een belangrijke rol 
spelen bij de behandeling van psychische 
aandoeningen, zoals een posttraumatische 
stressstoornis (PTSS). Ook angststoornis-
sen kunnen behandeld worden door patiën-
ten te trainen in virtuele omgevingen. De 
mogelijkheden die dat biedt voor oefen- 
scenario’s zijn oneindig veel groter dan bij 
traditionele behandelingen. Ze worden dan 
helemaal op maat van de patiënt opgezet en 
kunnen op een groot aantal paramaters 
aangepast worden naargelang de behande-
ling vordert. Virtual reality laat toe om een 
patiënt zijn angst stap voor stap onder ogen 
te zien en aan te pakken. Zo wordt hij ge-
traind om in het dagelijks leven beter om te 
gaan met moeilijke situaties. Een behande-
ling op zulk gedetailleerd niveau zou zonder 
de technologie nooit mogelijk geweest zijn.

Het toepassingsgebied voor AR en VR in de medische sector is revolutionair te noemen. 
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3D-printen of additive manufacturing is breder inzetbaar dan 
ooit tevoren. Sinds de technologie toegankelijker is geworden 
voor consumenten, is er ook een grotere acceptatie en 
inzetbaarheid binnen bedrijven merkbaar. De technologie 
wordt vandaag de dag toegepast in verschillende 
bedrijfstakken, waaronder de medische wereld (zowel 
chirurgisch als dentaal), de automotive, de maakindustrie, 
de bouw en de luchtvaart.  - Door Sabine Schults 

Waarom 3D-printing
aan terrein wint 

A dditive manufacturing is op vrij-
wel iedere technologie toepasbaar. 
Een laptop, smartphone, game- 

console of smartwatch: ze kunnen allemaal 
(deels) worden gemaakt met behulp van 
3D-printers. Techfabrikanten zetten 
3D-printers in om prototypes te maken of 
om haalbaarheidsonderzoeken uit te voe-

ren. Zo kunnen fabrikanten experimente-
ren met andere materiaalsoorten dan die 
doorgaans gebruikt worden voor elektroni-
ca, zoals technisch keramiek. 
Er is een belangrijke reden waarom 
3D-printen de laatste jaren steeds meer 
aan terrein wint: het heeft namelijk vele 
voordelen ten opzichte van conventionele 

maakmethodes. Deze voordelen kunnen 
een reden zijn waarom je zelf met additive 
manufacturing binnen jouw bedrijf aan de 
slag zou moeten. 

Ontwerpvrijheid 
Additive manufacturing geeft meer ont-
werpvrijheid. Bij conventionele technolo-
gieën ben je voornamelijk gebonden aan de 
gereedschappen die gebruikt worden om 
het materiaal weg te halen. Met een boor is 
een vierkant gat realiseren geen gemakke-
lijke opgave, maar voor een 3D-printer is 
dit een peulenschil. 3D-printers moeten 
overigens wel aan bepaalde ontwerpregels 
voldoen, aangezien niet ieder ontwerp 
printbaar is. In het algemeen kun je echter 
wel stellen dat 3D-printers complexere ont-
werpen kunnen maken. Bij conventionele 

De opmars van 3D-printing 
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Waarom 3D-printing
aan terrein wint 

toepassingen is het makkelijker om enkel 
gebruik te maken van rechte lijnen, terwijl 
het bij additive manufacturing niet zoveel 
uitmaakt welke vorm het product heeft. 
Daarnaast kun je interne structuren fabri-
ceren, terwijl je bij de conventionele metho-
de al snel een onderdeel moet opdelen in 
verschillende delen. Denk bijvoorbeeld aan 
een warmtewisselaar/koelelement.  
Makkelijker dan bij conventionele metho-
des is het om door middel van 3D-printing 
onderdelen te personaliseren. Een prothe-
se ter vervanging van een bot of gewricht 
kan op maat worden gemaakt door middel 
van een 3D-scan en 3D-printer. Ieder mens 
heeft een ander formaat of vorm van een 
bepaald bot. Met additive manufacturing 
is hiervoor nauwkeurig maatwerk moge-
lijk. Als je slechts één product of een zeer 
beperkte oplage nodig hebt, kan het daar-
naast haalbaarder en efficiënter zijn om te 
kiezen voor additive manufacturing ten 
opzichte van de conventionele methodes. 
3D-printen is dan ook te zien als een soort 
plug-and-play-methode. 

Kortere lead time 
3D-printen maakt het mogelijk om een de-
sign sneller tastbaar te maken. Als je een 
design wil printen, kan het zo simpel zijn 
om enkel op een knop te hoeven drukken. 
Natuurlijk moet je eerst een design ontwer-
pen of verworven hebben. Ook is het be-
langrijk dat je instellingen goed staan en je 
de juiste hoeveelheid materiaal bij de hand 
hebt. Eenmaal gestart is een print na een x 
aantal uur klaar. In theorie kan een object 
hierdoor razendsnel bij een klant liggen of 
worden gebruikt voor eigen doeleinden. 
Bij conventionele methodes bestaat het ma-
ken van een design regelmatig uit verschil-
lende stappen, zoals boren, slijpen en assem-

bleren. Voor iedere vorm is een andere 
bewerking nodig en dat kost doorgaans 
meer tijd dan het maken van hetzelfde pro-
duct met behulp van een 3D-printer. Het is 
bovendien makkelijker om snel aanpassin-
gen te maken aan het design en zo tot een 
steeds beter prototype of product te komen.
  
Efficiënter materiaal-  
gebruik 
Door gebruik te maken van additive manu-
facturing kun je mogelijk een hoop afval ver-
mijden. Waar je bij conventionele methoden 
materiaal weghaalt (je neemt bijvoorbeeld 
een blok staal waarbij je met een frees of 
boor materiaal verwijdert), voeg je bij addi-
tive manufacturing juist materiaal toe. Af-
hankelijk van je basismateriaal (poeder, fila-
ment, vloeistof) houd je alles wat je niet 
gebruikt in een print over, wat je vervolgens 
kunt gebruiken in een nieuwe print. Bij con-
ventionele methoden kan het overgebleven 
materiaal vaak niet meer worden gebruikt. 

Dit ‘afval’ kan in veel gevallen worden gere-
cycled, al kost dit wel de nodige energie.  
Bovendien breng je bij additive manufactu-
ring enkel materiaal aan op plekken waar 
dat nodig is. Bij conventionele methoden is 
het soms makkelijker en efficiënter om ma-
teriaal op sommige plekken van een pro-
duct te laten zitten, waardoor je dit materi-
aal als het ware verspilt. Met een 3D-printer 
kun je ervoor kiezen om alleen materiaal te 
gebruiken op plekken waar dit echt nodig 
is. Dit voorkomt verspilling van het materi-
aal. Bovendien wordt het onderdeel daar-
door een stuk lichter. Wel is het afhanke-
lijk van je 3D-printtechnologie noodzakelijk 
om gebruik te maken van ondersteunings-
structuren binnen een 3D-print. Dit is ech-
ter vaak nog  altijd efficiënter en zorgt voor 
minder afval dan conventionele methoden. 

On-demand produceren 
Het is mogelijk dat je niet langer een fysiek 
magazijn nodig hebt of juist op voorraadruim-
te kunt besparen, aangezien je 3D-printer 
on-demand onderdelen kan printen. In be-
paalde gevallen is het niet nodig of niet han-
dig om alle onderdelen in een magazijn te 
hebben liggen. Het kan efficiënter zijn om 
onderdelen aan de hand van een ontwerp en 
snelle fabricagemethode (3D-printen) on- 
demand te produceren.  
Neem een onderzoekslaboratorium op de 
Zuidpool. Het transport van onderdelen is 
kostbaar, maar je wil wel snel reserveonder-
delen hebben. Je hebt enkel een digitale data-
base van je onderdelen nodig en een 3D-prin-
ter met het benodigde materiaal. Is een 
onderdeel aan vervanging toe, dan haal je 
simpelweg je ontwerp op en start je de print 
met een spreekwoordelijke druk op de knop. 
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Ook de medische sector profiteert van de digitalisering. Deze 
technologieën kunnen het verschil betekenen tussen leven en 
dood. - Door Jens Jonkers  

Levensreddende
technologie

D e digitale transformatie zet zich 
in alle geledingen van de maat-
schappij door. Nergens is de digi-

talisering echter zo ingrijpend als in de 
medische sector. In veel landen deed de 
vergrijzende bevolking de druk op de ge-
zondheidszorg al jarenlang stijgen. De co-
ronapandemie heeft die druk enkel maar 
doen toenemen. Om zich in moeilijke om-
standigheden staande te houden is de me-
dische sector volop beginnen inzetten op 
de implementatie van nieuwe technologie-
en om personeel beter te ondersteunen. Er 
zijn voldoende voorbeelden te vinden. Het 

Amerikaanse bedrijf Nuance Communica-
tions, recent overgenomen door Microsoft, 
ontwikkelt spraaktechnologie die medi-
sche experten ontlast van administratie 
zodat zij zich op het helpen van patiënten 
kunnen focussen. Tijdens de pandemie za-
gen we verschillende experimenten met 
virtual reality versneld opgezet worden om 
het fysieke contact tussen dokter en patiënt 
tijdens consultaties te kunnen reduceren.  
 
Ook Phillips is zeer actief binnen de medi-
sche sector. We kennen het Nederlandse 
bedrijf vooral van zijn consumentenelek-

tronica, maar het ontwikkelen van medi-
sche technologie is vandaag de dag een van 
de hoofdactiviteiten van het bedrijf. In 
2019 opende Philips het Customer Experi-
ence Center om haar nieuwste technologie 
te demonstreren. We kregen een virtuele 
rondleiding door het CEC.  
 
Adaptive Intelligence 
De rode draad doorheen de oplossingen van 
Philips is ‘adaptive intelligence’. Dat is het 
combineren van verschillende technologie-
en om in te spelen op een omgeving die in 
verandering is. De technologie is afge-
stemd om zich aan te passen aan de noden 
van het medische personeel. Philips zoekt 
dan ook voortdurend naar een perfecte 
symbiose in technologie.   
 

Het ziekenhuis van de toekomst  
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AI-technologie in MR 
Een eerste machine die we te zien kregen 
was de Spectral CT 7500. Dit systeem le-
vert bij elke scan spectrale beelden van 
hoge kwaliteit voor elke patiënt om de ziek-
tekarakterisering te helpen verbeteren. De 
scanners zijn uitgerust met artificiële intel-
ligentie, maar alleen AI is niet genoeg.  
Philips combineert AI en andere technolo-
gieën met kennis van de klinische en opera-
tionele context waarin ze worden gebruikt. 
Met de integratie van AI in de MR-systemen, 
worden de workflow en het comfort van de 
patiënt verbeterd, het diagnostisch ver-
trouwen neemt toe en de snelheid wordt 
verhoogd. Spectrale thoraxscans en her-
senscans duren minder dan een seconde, 
en een volledige spectrale scan van het bo-
venlichaam kan in minder dan twee secon-
den worden voltooid. De tijdbesparende 
spectrale workflow stelt artsen in staat 
razendsnel een betrouwbare diagnose te 
stellen en een effectief behandelingsplan 
voor de patiënt op te stellen.  
 
Ambient Experience 
Iedereen die ooit onder een MR-scanner 
gelegen heeft, zal beamen dat dit geen fijne 
ervaring is. Veel patiënten voelen zich on-
prettig of ongerust als ze de scanner in wor-
den geschoven. Philips ontwikkelde daar-

om Ambient Experience. Dit is een virtuele 
ervaring die wordt geprojecteerd op de 
hoofdspoel van de scanner. De patiënt 
krijgt ook een koptelefoon op om zich hele-
maal onder te dompelen in de virtuele we-
reld. Zo voelt de patiënt zich meer op zijn/
haar gemak terwijl de intelligente scan-
ners hun werk doen. Ook dit draagt bij tot 
een snellere en meer accuratere diagnose. 
Een mooi voorbeeld van hoe verschillende 
technologieën elkaar aanvullen. Speciaal 
voor de jonge patiënten werkt Philips sa-
men met Disney om speciale animaties te 
ontwerpen voor ziekenhuisscanners. Kin-
deren zullen zich een stuk comfortabeler 
voelen als hun favoriete Disney-helden hen 
komen bezoeken in het ziekenhuis. 
 
Image Guided Therapy 
Het paradepaardje van Philips is echter 
Image Guided Therapy. Deze technologie 
geeft een nieuwe dimensie aan de zegswijze 
‘met chirurgische precisie’. Augmented re-
ality en artificiële intelligentie staan de chi-
rurg bij tijdens operaties waar precisie-
werk aan te pas komt. Het dient vooral om 
zeer zware operaties zoals de behandeling 
van hartproblemen of ruggenwervels min-
der ingrijpend te maken voor de patiënt. 
Deze technologie komt tot uiting in de sta-
te-of-the-art Azurion-systemen met Clarif- 
Eye. Het systeem werkt met vier optische 
camera’s met hoge resolutie om de rug van 
de patiënt in beeld te brengen. Deze opti-
sche beelden worden gecombineerd met 
een 3D-cone-beam-CT-scan van de wervel-
kolom. Hierdoor ontstaat een augmented 
reality-3D-weergave van de wervelkolom 
waarbij de arts de interne en externe ana-
tomie van de patiënt kan bekijken. De rug 
van de patiënt wordt gevolgd door middel 
van videotracering van niet-invasieve mar-

keringen die op de huid zijn geplaatst. Ver-
volgens visualiseert het systeem het geplan-
de pad van de naald of een pedikelschroef 
zodat deze op de juiste manier in de wervel-
kolom kan worden geplaatst. 
  
Slimme netwerken 
De implementatie van al deze verbluffende 
machines zal echter gepaard gaan met 
IT-hervormingen. Medische apparatuur zo-
als die van Philips komt vaak met een eigen 
infrastructuur. De toestellen genereren 
echter enorme hoeveelheden data. Om die 
machines overal in het ziekenhuis efficiënt 
te kunnen implementeren is een geconver-
geerde infrastructuur nodig. Slimme net-
werken zullen daarom het fundament leg-
gen voor het ziekenhuis van de toekomst.
 
Een slim netwerk staat in dienst van de pati-
ent. En de mogelijkheden reiken veel verder 
dan het optimaliseren van diagnoses en be-
handelingen. In een slim ziekenhuis kan een 
next-gen patiëntervaring gecreëerd worden. 
Het boeken van afspraken en het onthaal 
aan de balie kan zonder de tussenkomst van 
een menselijke werknemer worden afgehan-
deld. Zo hoeft de patiënt nergens onnodig te 
wachten en stapt hij/zij volledig gerustge-
steld de consultatiekamer binnen. Ook na 
het ziekenhuisbezoek moet technologie de 
patiënt een dienst bewijzen. Het ziekenhuis 
van de toekomst is geen plaats meer van 
herstel; dit kan de patiënt thuis in een ver-
trouwde omgeving doen. Via remote monito-
ring blijven dokter en patiënt wel in nauw 
contact. Ten slotte moet een slim netwerk 
ook een veilig netwerk zijn. Medische dos-
siers bevatten hoogstpersoonlijke informa-
tie. Het is de plicht van de netwerkbeheer-
der om een veilige bewaring van die 
informatie te garanderen. 

“Philips Azurion 7 B20/15.” © Philips
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De uitrol van 5G-netwerken blijft ook in 2021 moeizaam gaan 
in Europese landen. Als er niet snel een kentering komt, dreigt 
Europa hopeloos achterop te geraken. - Door Jens Jonkers   

Geen tijd meer 
te verliezen 

5G is in een spoedtempo de wereld 
aan het veroveren. Volgens cijfers 
van het Zweedse telecombedrijf  

Ericsson, een belangrijke leverancier van 
5G-netwerkapparatuur in Europa, zal te-
gen het einde van 2021 een half miljard 
mensen op de aardbol toegang hebben tot 
een 5G-netwerk in zijn/haar directe omge-
ving. Binnen 5 jaar zou 5G al 60% van de 
wereldbevolking moeten kunnen dekken. 
5G groeit aan een veel sneller tempo dan vori-
ge generaties mobiele netwerkstandaarden. 
 
De snelle groei van 5G evolueert echter in 
een spreidstand. De kar wordt getrokken 
door Aziatische landen zoals China, 
Zuid-Korea en Japan. In het noordoosten 
van Azië worden dagelijks miljoenen 

5G-abonnementen afgesloten. Daarna vol-
gen de Verenigde Staten en de Golfstaten. 
Europa zit helaas in de groep van wereldde-
len die niet meer kunnen volgen. Het is cru-
ciaal dat Europa de inhaalrace inzet, want 
zonder 5G dreigt Europa haar dominante 
economische positie te verliezen.  
 
Waarom 5G? 
Wat maakt 5G nu zo cruciaal voor technologi-
sche en economische ontwikkeling? 5G is in 
alle opzichten superieur aan de huidige net-
werkstandaard 4G. Ook uit de eerste prak-
tijktesten in België blijkt dat 5G-netwerken 
veel sneller, stabieler en beter beveiligd zijn 
dan 4G-netwerken, en 5G verlaagt de latentie 
(de tijd die de dataoverdracht van zender tot 
ontvanger in beslag neemt) tot slechts enkele 

milliseconden. 5G heeft nog een extra troef 
achter de hand. Via een techniek die ‘network 
slicing’ heet kan je elke aangesloten partij 
een eigen stukje van het netwerk geven. Zit er 
toch ergens een storing op het netwerk, dan 
zal die niet iedereen treffen.  
 
5G is geboren om in een industriële context 
te schitteren. De voordelen zullen voor de 
consument minder direct voelbaar zijn, 
buiten dan een snellere internetverbinding 
op mobiele apparaten. Dankzij 5G worden 
nieuwe technologische innovaties mogelijk. 
De ontwikkeling van zelfrijdende wagens, 
smart city-toepassingen en gezondheids-
zorg vanop afstand komen allemaal in een 
stroomversnelling met 5G. Wanneer een 
zelfrijdende wagen een beslissing moet ne-
men, kan een lage latentie het verschil tus-
sen leven en dood betekenen. Maar er zijn 
nog veel meer voorbeelden te bedenken. 5G 
is het dominosteentje dat het digitale 
transformatieproces in gang zet. 

Het 5G-probleem van Europa  
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Een moeilijke discussie 
Net daarom is het zo jammer dat Europa 
veel tijd verloren heeft aan politieke discus-
sies. Vooral omdat de discussies niet meer 
rond de technologie draaiden. 5G vormde 
de inzet van een geopolitiek schaakspel 
tussen de Verenigde Staten en China. Chi-
nese technologiebedrijven zoals Huawei en 
ZTE zijn marktleider in netwerkinfrastruc-
tuur en waren belangrijke leveranciers van 
4G-netwerkapparatuur in Europa. Sinds 
mei 2019 stonden deze bedrijven echter op 
de gevreesde zwarte lijst van Donald 
Trump. Je kent het spionageverhaal wel-
licht wel. De Verenigde Staten wilden dan 
ook koste wat het kost voorkomen dat Chi-
na voet aan wal zou krijgen bij hun Europe-
se bondgenoten. Zoals scheidende ouders 
die ruziën over het hoederecht van de kin-
deren. Het probleem was echter dat er geen 
evenwaardige alternatieven klaarstonden 
voor Huawei. Europese leveranciers zoals 

schillende stralingsnormen in ons land, die 
veel strenger zijn in Brussel dan in Vlaan-
deren, bleken een moeilijk te overkomen 
obstakel. Bijgevolg heeft de 5G-spectrum-
veiling nog steeds niet kunnen plaatsvin-
den en hinkt België ook binnen Europa 
achterop met de uitrol van 5G.  
 
Het is nog niet te laat 
voor Europa 
We blijven optimistisch. De 5G-race is ze-
ker nog niet gelopen. Maar dan is het tijd 
dat Europa wakker schiet. Elke dag lopen 
Azië en Amerika verder uit op ons. Het is 
tijd om af te stappen van die conservatieve 
houding en te investeren in onze toekomst. 
5G is een zware investering waar je pas 
over enkele jaren de vruchten van zal kun-
nen plukken. Daarom is het cruciaal dat 
die investeringen nu al worden gemaakt. 
Zonder 5G zal de digitale transformatie 
van onze maatschappij op een plafond stui-
ten en dreigen we een uniek momentum te 
laten uitdoven. Die boodschap hebben be-
leidsmakers stilaan ook begrepen. De Eu-
ropese Commissie probeert de EU-lidsta-
ten actief aan te sporen van 5G een 
topprioriteit te maken. 
 
Ook in België komt er schot in de zaak, zij 
het aan een langzamer tempo. Onze regerin-
gen hebben de strijdbijl even begraven om 
de spectrumveiling zo snel mogelijk te kun-
nen organiseren. Een laatste punt dat nog 
op tafel ligt is hoeveel spelers tot die veiling 
zullen worden toegelaten. Proximus, Tele-
net en Orange zijn zekerheden, maar het 
West-Vlaamse B2B-telecombedrijf Citymesh 
koestert de droom een nationale telecom-
speler te worden. Eens de laatste knopen 
eindelijk doorgehakt zijn, kan de veiling nor-
maal gesproken dit jaar nog plaatsvinden. 
Vanaf dan kan het snel gaan. De Belgische 
telecombedrijven staan al jaren te popelen 
om aan de uitbouw van hun 5G-netwerken te 
beginnen. Zij staan in de startblokken. Tijd 
om het startschot te geven!  

Ericsson en Nokia stonden minder ver in de 
ontwikkeling van 5G-technologie dan Huawei, 
dat eind 2019 al haar eerste netwerken aan het 
uitbouwen was in Azië. Uiteindelijk kregen de 
VS toch hun zin en besloten de meeste EU- 
lidstaten om Huawei links te laten liggen ten 
faveure van Nokia en Ericsson. Maar dan was 
er al veel kostbare tijd verloren. Je kan stellen 
dat Europa de dupe is van het handelsconflict 
tussen de VS en China. 
 
In België kreeg het 5G-debat er nog een 
communautair sausje bovenop, wat de 
technologische vooruitgang helemaal niet 
ten goede kwam. De verschillende regerin-
gen maakten ruzie over hoe de inkomsten 
uit de 5G-veiling zouden moeten verdeeld 
worden. Aangezien telecom een federale 
bevoegdheid is, heeft de federale regering 
in principe recht op het leeuwendeel. Maar 
de deelstaten, met Vlaanderen voorop, eis-
ten ook hun deel van de koek op. Ook ver-

“We moeten nu investeren in de toekomst.” © xijian, Istock 

 De telecomsector is klaar voor 5G, 
nu de politiek nog.”  
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De stad van de toekomst zit boordevol hoogtechnologische 
snufjes. Kunnen we onze Belgische grootsteden al smart cities 
noemen? - Door Jens Jonkers 

Hoe slim zijn 
Belgische steden? 

Het woord ‘smart city’ heeft een zeer 
futuristische bijklank, maar de 
slimme stad is al lang geen verre 

toekomst meer. De Aziatische stadstaat Sin-
gapore is zelfs op weg om de eerste ‘smart 
nation’ ter wereld te worden. Maar ook dich-
ter bij huis zien we grootsteden als Amster-

dam en Barcelona volop investeren in slim-
me technologieën. Wat maakt een stad nu 
slim?  Smart cities worden bestuurd door 
het Internet of Things (IoT). Dit abstracte 
begrip moet je zien als een netwerk dat ap-
paraten en systemen met elkaar verbindt. 
Het gaat verder dan het ‘gewone’ internet 

omdat gekoppelde apparaten in staat zijn 
om op autonome basis gegevens met elkaar 
uit te wisselen en acties te koppelen aan die 
gegevens. In een smart city zijn dus ook alle 
cruciale elementen van de stad, zoals de eco-
nomische infrastructuur, de stedelijke ad-
ministratie, ziekenhuizen en transport aan-
gesloten op het IoT-netwerk. Dat moet leiden 
tot een efficiëntere organisatie binnen de 
stad om de levenskwaliteit van de inwoners 
te kunnen verhogen.  

Smart cities  
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Zoals elke technologische ontwikkeling heeft 
ook het concept van de smart city voor- en 
tegenstanders. De laatste groep is van me-
ning dat smart cities een uitvinding zijn van 
technologiebedrijven om hun eigen omzet en 
invloed op de maatschappij te verhogen. Toch 
zullen ook zij zich er vroeg of laat bij moeten 
neerleggen dat smart cities de onvermijdba-
re toekomst zijn.  
Hoever staat de digitale transformatie in Bel-
gië? Zijn Brussel, Antwerpen, Gent en andere 
Belgische grootsteden al ‘slim’? We maken 
een digitale rondreis door ons land.  

Smart City Meter  
Het onderzoeksbureau Imec peilt jaarlijks 
via het Smart City Meter-onderzoek naar de 
kennis en mening van de Vlamingen en Brus-
selaars over smart cities. Uit de cijfers van 
2020 blijkt dat hier nog veel progressie te 
boeken is. Bijna de helft van de respondenten 
gaf aan nog nooit van het begrip smart cities 

gehoord te hebben. Een statistiek die nog 
maar eens in de verf zet dat niet iedereen mee 
is met de digitale transformatie. Ook wat be-
treft de houding ten aanzien van smart cities, 
zien we twee kampen. Over het algemeen 
heerst er onder de burgerbevolking wel het 
geloof dat smart cities een positieve impact 
hebben op onze levenskwaliteit en veiligheid, 
maar er is ook een grote groep die vreest dat 
slimme technologie misbruikt kan worden.  
Toch lijken de positieve opvattingen de bo-
venhand te nemen op de doemscenario’s. 73% 
van de respondenten, voornamelijk de inwo-
ners uit de grotere steden, vindt dat hun 
stadsbestuur meer moet investeren in de 
slimme stad. Veiligheid, dienstverlening, mo-
biliteit en gezondheidszorg worden als de 
domeinen vooruitgeschoven waar het 
grootste potentieel ligt voor slimme tech-
nologie. De Belgische burger lijkt dus wel 
klaar te zijn om te wonen en werken in een 
slimme stad of gemeente. 

Interessante experimenten 
Die boodschap begint ook hoe langer hoe 
meer door te dringen in de hogere niveaus 
van onze maatschappij. We zien al enkele ja-
ren zeer interessante smart city-experimen-
ten opduiken in ons land. Vanuit de verschil-
lende overheden van ons land komt er ook 
actieve financiële steun voor dergelijke pro-
jecten. Vlaio, het Vlaams Agentschap voor 
Innoveren en Ondernemen, doet sinds 2018 
elk jaar een oproep aan stadsbesturen om in-
novatieprojecten in te dienen voor een subsi-
die. Al meer dan veertig projecten hebben 
een subsidie tot 900.000 euro ontvangen. 
Deze 8 projecten werden geselecteerd uit de 
oproep van 2020 (de selectieprocedure voor 
2021 liep nog op het moment van schrijven): 

•  Lokaal 3D (Oost-Vlaanderen): Lokaal 
3D (data, denken en doen) is een samen-
werking tussen de provincie Oost-Vlaande-
ren en de Oost-Vlaamse Unizo-afdeling. 
Het doel van het project is om op basis van 
lokale use cases een draaiboek op te stel-
len voor een slimme economie dat voor lo-
kale besturen toegankelijk is. 

•  VLOED (Gent en Brugge): Hoeveel win-
kelende bezoekers passeren er in een han-
delsstraat? Waar is het zinvol om te inves-
teren? Het VLOED-project maakt 
gegevens over bezoekersstromen tastbaar 
voor economische actoren in Gent en 
Brugge. Handelaars krijgen zo inzichten 
in hoeveel mensen elke dag door de drukke 
winkelstraten passeren tijdens gewone pe-
riodes en piekperiodes zoals de solden.  

 De Belgische 
burger is klaar 

om in een slimme 
stad te wonen.” 

 © jamesteohart, Istock
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Op termijn moeten de algoritmen ook in 
staat zijn om drukte te voorspellen op  
basis van historische gegevens.  

•  Smart Retail Area (Antwerpen): De 
Stad Antwerpen werkt samen met de  
Thomas More Hogeschool aan een slimme 
winkelbuurt. Het doel is om de meerwaar-
de te onderzoeken van een openbaar 
co-creatieplatform tussen beleidsmakers, 
onderzoeksinstituten, handelaars en con-
sumenten voor de retailsector. Smart  
Retail Area moet een competitieve han-
delskern creëren in Antwerpen en later in 
heel Vlaanderen. 

•  Stadsmunt (Sint-Niklaas): Digitale mun-
ten zijn in de mode, dat heeft het stadsbe-
stuur van Sint-Niklaas goed begrepen. De 
Oost-Vlaamse gemeente wil een stads-
munt ontwikkelen die de bevolking kan 
omruilen in lokale winkels. Daarmee wil 

het stadsbestuur de lokale handel een duw-
tje in de rug geven en burgers aansporen 
lokaal te blijven kopen. 

•  INVEST (West-Vlaanderen): Net als Lo-
kaal 3D is INVEST een interprovinciaal 
project dat is opgezet door de provincie 
West-Vlaanderen. Het project focust zich 
op het ontwerpen van een efficiënt en duur-
zaam datagedreven beleid voor de 
West-Vlaamse detailhandel. Detailhande-
laars krijgen relevante data ter beschik-
king om hun verkoop te analyseren en 
performanter te maken. 

•  Data-gestuurde winkelgebieden (Me-
chelen): De stad Mechelen wil een hande-
laarsdashboard bouwen voor lokale hande-
laars om hen toegang te bieden tot 
relevante data. Hiervoor zal een peiling 
worden gemaakt van databronnen die han-
delaars nu al gebruiken, welke data het 

10 slimste steden 
ter wereld 
Wat is nu de slimste stad ter wereld? 
Eden Strategy Institute kwam  
na een globaal onderzoek tot 
 deze top 10: 

1. Singapore 
2. Seoel (Zuid-Korea) 
3. Londen (Verenigd Koninkrijk) 
4. Barcelona (Spanje) 
5. Helsinki (Finland) 
6. New York City (Verenigde Staten) 
7. Montreal (Canada) 
8. Sjanghai (China) 
9. Wenen (Oostenrijk) 
10. Amsterdam (Nederland) 

“Je waant je in de toekomst als je in Singapore bent.” © wnjay_wootthisak, Istock 
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stadsbestuur hen nog zou kunnen bezor-
gen en hoe handelaars te coachen om nog 
meer te kunnen halen uit data-analyse.  

•  Wij Leveren (Leuven): Wij Leveren zorgt 
voor een gestroomlijnd logistiek netwerk 
door handelaars en transportbedrijven sa-
men te brengen op een digitaal distributie-
platform. Daarmee kunnen handelaars uit 
Leuven en omstreken hun bestellingen 
plaatsen en die door een leveringspartij la-
ten bezorgen aan de klanten. Een bemid-
delaar leidt het contact tussen verschillen-
de partijen in goede banen. Wij Leveren 
biedt kleinere spelers de kans om met be-

perktere middelen de voordelen van online 
verkoop te laten ontdekken en moet op 
termijn leiden tot duurzame logistiek.  

•  LocusFocus (Vlaams-Brabant): De pro-
vincie Vlaams-Brabant wil lokale besturen 
een handje helpen in het aanbieden van 
slim snel, transparant, accuraat en onder-
bouwd locatieadvies aan ondernemers. 
Een noodzaak, want greenfield-bedrijven-
terreinen geraken steeds meer volzet. Lo-
cusFocus wil relevante databronnen rond 
actuele en toekomstige locatie-uitdagin-
gen samenbrengen in een informatieplat-
form waarop lokale besturen advies kun-
nen baseren.  

Nood aan 5G 
De jaarlijkse oproep van Vlaio toont aan dat 
het onze Belgische steden zeker niet aan in-
novatiedrang ontbreekt. Toch zal je in de top 
50 slimste steden ter wereld (zie kader), 
een ranglijst uitgegeven door het Eden 

 Zonder 5G is 
een smart city niet 

realiseerbaar.” 

“5G vormt de sleutel tot smart cities.” ©onlyyouqj, Istock 

Strategy Institute, geen Belgische stad 
terugvinden. Waarom lopen we achter? 
Veel heeft te maken met de trage imple-
mentatie van 5G-netwerken in België. De 
volledige saga gaan we hier niet weer uit 
de doeken doen (meer hierover lees je in het 
opiniestuk Het 5G-probleem van Europa), 
maar 5G is een belangrijke drijfveer voor 
technologische innovatie. Willen Belgische 
steden echt slim kunnen worden, hebben 
ze dus nood aan een uitgebreide 5G-infra-
structuur. Zonder 5G geen smart cities, zo 
simpel is het. Omdat die op dit moment, op 
uitzondering van enkele proefnetwerken 
van de grote telecomproviders, nog niet 
voor handen is geraken we op dit moment 
ook niet verder dan experimenten. Die 
bezorgen stadsbesturen al wel de nodige 
expertise en kennis om snel te kunnen 
schakelen wanneer 5G dan toch commercieel 
beschikbaar is in België. Smart cities lijken 
dan ook in België geen verre toekomst- 
muziek meer.
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Trends in … 
Security 
& privacy
Slachtoffer geworden van cybercriminelen? Je bent verre van de enige. 

Cybercriminelen zijn constant op zoek naar kwetsbaarheden in de 

beveiliging van onze systemen om deze uit te buiten. Nieuws over 

grootschalige cyberaanvallen is bijna schering en inslag. We bespreken 

enkele van de belangrijkste cyberbedreigingen waarmee je kan gecon-

fronteerd worden en hoe je die gevaren kan ontlopen. Naast security 

hebben we ook aandacht voor privacy. 
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Privacy & security
 De resultaten van ons onderzoek 
tonen ook aan dat cybercriminaliteit 

een probleem is waar elke organisatie wel 
eens mee te maken kan krijgen. Phishing is 
de meest voorkomende vorm van cybercri-
minaliteit: 77 procent van de respondenten 
heeft wel eens een phishingmail of –sms 
aangekregen. Dit percentage is ongewij-
zigd gebleven in vergelijking met vorig jaar. 
Maar ook meer brutere aanvalstechnieken 
zijn in opmars. 52 procent kreeg al eens 
een malware-aanval te verduren en 24 
procent werd slachtoffer van ransomware. 
Hoe proberen bedrijven zich te bescher-
men tegen cybersecurityaanvallen? 58 

procent van de bedrijven heeft minstens 
één cybersecurityspecialist in huis. Bij 38 
procent is dat een interne specialist, 20 
procent doet beroep op externe security-
consultants. Toch heeft 31 procent van de 
bedrijven geen cybersecurityspecialisten 
in huis. Dit percentage ligt verrassend 
genoeg hoger dan vorig jaar. Wat posi-
tief is, is dat het gros van de bedrijven 
beseft dat ze de beveiliging van mobiele 
toestellen niet mogen verwaarlozen. In 
2020 waren 10 procent van de mobiele 
toestellen niet beveiligd, nu is dat minder 
dan 8 procent. 19 procent laat die bevei-
liging wel over aan de werknemer. De 
meerderheid van de werknemers 

(45 procent) staat wel in voor de beveiliging.
In dit luik van de vragenlijst is ook nog één 
vraag opgenomen rond privacy. De vragen 
rond AI & Analytics leerden ons dat een 
merendeel van de Belgische bedrijven 
data opvraagt van klanten en gebruikers. 
De Europese GDPR-wetgeving is inmiddels 
al drie jaar geleden van kracht. Maar ook 
drie jaar later zijn nog niet alle bedrijven 
conform met de wet. In 2020 gaf 69 pro-
cent aan zeker te zijn dat ze in orde zijn, 
dit jaar is dat gezakt naar 62 procent. Die 
daling wordt mee veroorzaakt omdat een 
groter deel van de respondenten (31 pro-
cent) het niet met zekerheid kan zeggen.

Is er een cyber security specialist 
aanwezig in jouw organisatie?

Is jouw bedrijf volledig compliant 
aan de GDPR-wetgeving?

Ja, intern

Ja, extern

Nee

Weet ik niet

Ja

Nee

Weet ik niet

N: 145 N: 145 
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Onderneemt jouw bedrijf stappen om 
mobiele toestellen te beveiligen?

Met welke cybersecurity bedreigingen 
heb je al eens te maken gehad?

De toestellen worden niet beveiligd 

De toestellen worden volledig beveiligd 
door het bedrijf

De werknemer is verantwoordelijk voor 
de beveiliging van zijn/haar toestel

Zowel het bedrijf als de werknemer  
zorgen voor passende beveiliging 
van mobiele toestellen

N: 128 

N: 144 
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Booking.com, LinkedIn, Facebook en ga zo maar door.  
De waslijst aan datalekken in 2021 is groter dan ooit. Ook in 
België heeft een recordaantal bedrijven aangifte gedaan.  
Wat is de stand van zaken? - Door Wouter Scholiers

Wereldwijd
dataprobleem

“D atalekken zijn een reëel ge-
vaar”, dat schrijft het Bel-
gische Centrum voor Cy-

bersecurity (CCB). “De dreiging van een 
datalek bereikt een nieuw niveau met cl-
oud computing diensten.” Steeds meer 
programma’s werken volledig in de cloud 
en dat maakt ons vatbaarder. Veel data 
wordt namelijk doorgestuurd naar exter-
ne servers. Waar vroeger alle data in een 
programma op het toestel zelf werd opge-
slagen, legt het nu een heuse route af 
naar externe diensten. “Volgens een stu-
die van het Penonmon Intitute is de kans 
op een datalek drie keer groter voor be-

drijven die gebruikmaken van de cloud”, 
concludeert het CCB. 

Meldingen in België
Sinds medio 2018 zijn bedrijven verplicht 
om datalekken aan te geven bij de Gege-
vensbeschermingsautoriteit (GBA). Dat 
moet volgens de wetgeving binnen de 72 
uur na ontdekking gebeuren. In 2018 kreeg 
de GBA 445 meldingen binnen. In 2019 
ging dat cijfer omhoog maar we bleven on-
der 1000 meldingen. Uiteraard wil dat lage 
cijfer helemaal niet zeggen dat er relatief 
weinig problemen zijn. Ter vergelijking: in 
2020 kreeg de GBA 1.060 meldingen bin-

nen terwijl dat er in Nederland in 2019 al 
27.000 waren. 
Waar zit het probleem dan bij ons? Expert 
Filip Van Elsen vertelt aan De Tijd dat veel 
bedrijven vaak in het duister tasten. Het is 
niet gemakkelijk om te bepalen of een data-
lek heeft plaatsgevonden aangezien (zie 
uitleg hierboven) een datalek niet gelinkt 
moet zijn aan een cyberaanval. Van Elsen 
haalt als voorbeeld aan dat een medewer-
ker bijvoorbeeld zijn laptop op de trein kan 
zijn vergeten. Ook dan kan je van een data-
lek spreken aangezien het bedrijf op dat 
moment niet meer kan garanderen of de 
data op die laptop veilig is.
Een tweede probleem ligt bij cloudcompu-
ting. Zoals we al aanhaalden gebruiken 
steeds meer bedrijven programma’s die 
deels of volledig in de cloud functioneren. 
Expert Mathias Vierstraete duidt er in De 
Tijd op dat bedrijven vaak maar een korte 
actiegeschiedenis van hun cloudsystemen 
kunnen herbekijken. Daardoor weten ze in 

Je PC lekt. 
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 Door thuiswerk 
is er minder controle 

over de beveiliging van 
bedrijfssystemen.”

Wat is een datalek?
Er wordt van een datalek gesproken 
van zodra een set persoonsge-
gevens in handen is van externe 
partijen die geen toegang tot die set 
mogen hebben. Volgens de huidige 
GDPR wordt een datalek letterlijk 
gedefinieerd als “een inbreuk op de 
beveiliging die per ongeluk of op 
onrechtmatige wijze leidt tot de ver-
nietiging, het verlies, de wijziging of 
de ongeoorloofde verstrekking van 
of ongeoorloofde toegang tot door-
gezonden opgeslagen of anderszins 
verwerkte gegevens”. In de meeste 
gevallen ligt een beveiligingspro-
bleem aan de basis van een datalek. 
Kleine stukjes software worden dan 
gebruikt als achterpoort om tot bij 
de datasets te geraken. Men spreekt 
ook van een datalek wanneer er 
bijvoorbeeld een USB-stick met 
persoonsgegevens kwijt is of een 
cyberaanval heeft plaatsgevonden. 
Vaak is het onduidelijk of ook per-
soonsgegevens zijn uitgelekt.

veel gevallen dus niet of er ook effectief een 
datalek heeft plaatsgevonden. Dat maakt 
dus dat bedrijven de stap naar een melding 
aan de GBA niet zetten. Toch hebben de 
voorbije cyberaanvallen en datalekken de 
ogen van veel bedrijven geopend in België, 
concluderen Van Elsen en Vierstraete in 
hun gesprek met de zakenkrant.

Hoe doe je de melding?
Het is belangrijk dat je als bedrijf een cor-
recte melding doet bij de juiste instelling. 
Hoe ga je aan de slag als je bedrijf te maken 
heeft met een datalek?

1. Leg alles intern vast
Zorg ervoor dat je alles oplijst wat er fout is 
gelopen, welke data gelekt is en welke 
maatregelen je al dan niet al hebt genomen. 
Zelfs als je niet zeker bent of weet dat het 
risico op een datalek heel klein is kan je dit 
best vastleggen.

2. GBA
In de tweede stap ga je melding doen bij de 
Belgische Gegevensbeschermingsautori-
teit of GBA. Dat doe je best in samenwer-
king met een Data Protection Officer die je 
hierbij kan helpen. Het is belangrijk dat je 
deze melding maximum 72 uur na de ont-
dekking van je risico doet. 

3. Communiceren naar de buitenwereld
Nadat je melding hebt gedaan bij de GBA is 
het belangrijk om als bedrijf transparant 
naar buiten te komen. Zeker als het gaat 
over het lekken van persoonsgegevens 
moet je luid en duidelijk communiceren 
naar alle stakeholders. Ook hier kan een 
Data Protection Officer heel handig van 
pas komen. 
Nadat de melding is gebeurd kan de GBA 
een boete of sanctie opleggen aan je bedrijf 
of organisatie. Vooral wanneer de GBA kan 
vaststellen dat je onvoldoende middelen 
hebt gebruikt om de privacy en data te be-
schermen. De Gegevensbeschermingsauto-
riteit kan je ook een berisping geven zoals 
gebeurde bij een school begin 2021.

Hoe kan je een datalek 
vermijden?
Europa probeert al enkele jaren cybercri-
minelen een hak te zetten. De nieuwe GDPR- 
wetgeving is daar een onderdeel van. 
Steeds meer bedrijven worden na een 
cyberaanval onder druk gezet om losgeld te 
betalen, je doet het dus niet alleen voor de 

bescherming van je data maar ook om het 
kostenplaatje te vermijden. Daarom is het 
belangrijk om als bedrijf te investeren in 
een stabiele IT-beveiliging. Datalink somt 
drie bruikbare tips op om een datalek of 
cyberaanval te vermijden.

1. Hoeveel data gebruik je nu eigenlijk?
Het is belangrijk dat je bedrijf in kaart 
brengt welke data het in bezit heeft, waar-
voor het gebruikt wordt en of het wel effec-
tief nodig is. Je onderneming moet ook we-
ten waar al die data naartoe gaat en hoe ze 
intern al dan niet gedeeld wordt. Door dit 
te doen kan je als onderneming veel sneller 
schakelen mocht het toch foutlopen.

2. Investeer in cybersecurity
Een zeer belangrijke factor om te voorkomen 
dat je onderneming in de problemen komt. 
Wil je een lek of aanval voorkomen? Investeer 
dan in cybersecurity, zo eenvoudig is het. De 
investering loont en je zal achteraf tevreden 
zijn van de kosten die je hebt gemaakt.

Investeer voldoende middelen in cybersecurity.
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3. Geef niet iedereen toegang
Een derde peiler in het voorkomen van een 
datalek is dat je perfect weet wie toegang 
heeft tot welke data. Je doet er namelijk 
goed aan door niet iedereen zomaar toe-
gang te geven tot bepaalde data. 

En de boetes?
Dailybits.be houdt alle uitgedeelde GD-
PR-boetes per land bij op zijn website. Na-
dat Jubel.be in december 2019 door de GBA 
werd terechtgewezen en een boete van 
15.000 euro moest betalen zijn de ogen van 
heel wat bedrijven opengegaan. Sindsdien 
hebben 21 bedrijven, instellingen en zelfs 
particulieren een GDPR-boete in de bus ge-
kregen. Zo kreeg een school in januari 2021 
een berisping nadat een mail naar alle ou-
ders in CC werd gestuurd. Een particulier 

koppel kreeg een boete van 1500 euro om-
dat ze hun beveiligingscamera’s naar de 
straat hadden gericht. Ook Telenet ontving 
een berisping omdat een inspectie aan het 
licht bracht dat er onregelmatigheden za-
ten in de privacy-instellingen en het recht 
om die te gebruiken door de Marketing- 
afdeling van Telenet.

Datalekken in België
Tijdens het paasweekend van 2021 ver-
scheen op een online hackersforum een 
enorme database met de persoonlijke gege-
vens van meer dan 500 miljoen Face-
book-gebruikers. Voor- en achternamen, 
Facebook ID’s, telefoonnummers, adres-

sen, geboortedata en mailadressen worden 
allemaal gratis en voor niets aangeboden 
aan cybercriminelen op het forum. De hac-
kers wisten de data in 2019 al te bekomen 
door een kwetsbaarheid uit te buiten waar 
Facebook inmiddels al wel een patch voor 
uitrolde. Het lijstje met datalekken in Bel-
gië is helaas nog groter dan alleen Face-
book. Zo kwam op 22 juni 2021 aan het licht 
dat de persoonsgegevens van maar liefst 
700 miljoen LinkedIn-gebruikers te koop 
werd aangeboden. Booking.com had te ma-
ken met een datalek en werd daarvoor be-
boet door de Nederlandse AP en persoons-
gegevens van verkopers op Bol.com waren 
bijna een maand zichtbaar voor derde par-
tijen. De Belgische NMBS kreeg de voor-
bije drie jaar te maken met datalekken en 
lijkt het tot op vandaag dat er maar weinig 
geïnvesteerd werd in cybersecurity. 

Cybersecurity is niet alleen een probleem 
in België. In de eerste helft van 2021 zijn 
meer dan 118 miljoen mensen onrecht-
streeks betrokken geraakt of slachtoffer 
geworden door de impact van een datalek. 
Wereldwijd komen er bijna wekelijks nieu-
we meldingen binnen. Zo kwamen er bij 
Audi in de Verenigde Staten nummerpla-
ten en persoonsgegevens van 80.000 klan-
ten en mogelijke klanten op straat terecht. 
Niet veel later meldde ParkMobile, de be-
kendste parkeerapp in de V.S., dat een fout 
in de software voor een datalek had ge-
zorgd. De data van 21 miljoen gebruikers 
lag op straat, de impact in België bleek 
klein te zijn. 

 Er wordt van een 
datalek gesproken van 

zodra een set 
persoonsgegevens in 
handen is van externe 

partijen die geen 
toegang tot die set 
mogen hebben.”

Laat geen USB-sticks rondslingeren.

Steeds meer data komt gewoon op straat te liggen.
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De hoeveelheid cyberaanvallen met ransomware neemt elke 
dag toe. Dankzij de komst van een Ransomware-as-a-Service-
model kunnen zelfs beginnende hackers met de software aan 
de slag en zo veel schade aanrichten. Moeten we ons zorgen 
maken?   - Door Arend Eyckerman 

Ransomware 
te huur 

RaaS

R ansomware is een van de grootste 
digitale bedreigingen en een lo-
pende reden waarom bedrijven 

maar beter zoveel mogelijk investeren in 
hun cyberveiligheid. Uit een rapport van 
het Amerikaanse cybersecuritybedrijf So-
nicWall blijkt dat het aantal aanvallen met 
ransomware tussen 2019 en 2020 met 62% 
is gestegen. We vermoeden dat we tussen 
2020 en 2021 een gelijkaardige stijging zul-
len zien en dat het nog even zal duren alvo-
rens de cijfers terug zullen dalen.  
 
Ook al lijkt het voor sommigen nog een exo-
tisch begrip, toch zijn we er ook in ons land-
je niet veilig voor. In juli van 2021 werd het 
Antwerpse ITxx nog slachtoffer van rans-
omware. Tijdens het voorbije anderhalf 

jaar zagen we trouwens ook een stijging in 
het aantal ransomware-aanvallen op ge-
zondheidsorganisaties en -bedrijven. Zo 
werd in oktober van 2020 IQVIA, een on-
derzoeksgroep die AstraZeneca bijstond 
bij de proeven rond hun Covid-19-vaccin, 
nog getroffen door ransomware waardoor 
het onderzoek vertraging opliep. In een 
periode waar veel landen en mensen op de 
snelle vooruitgang van de vaccins reke-
nen, is dit soort aanvallen natuurlijk 
enorm ongewenst. 
 
Maar de stijging van de populariteit van 
ransomware is niet zozeer toe te wijzen aan 
de opkomst van gewoon meer cybercrimi-
nelen. De ontwikkelaars van de malware 
bieden hun software nu aan in kant-en-klare 

pakketten en abonnementsdiensten zodat 
zelfs mensen met weinig kennis ingewik-
kelde aanvallen kunnen uitvoeren. Bijna 
niemand is nog echt veilig. 
 
Het verloop van  
ransomware 
Ransomware is een samentrekking van 
‘ransom’ (losgeld) en ‘malware’. Het is soft-
ware die hele computersystemen kan infec-
teren en ofwel hele besturingssystemen of-
wel bepaalde bestanden kan verzegelen 
met een welbepaalde encryptie. Met het 
gebruik van phishing-aanvallen proberen 

© Olemedia, Istock   
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de cybercriminelen in een computersys-
teem binnen te komen. Daar hebben ze dan 
soms de mogelijkheid om hele netwerken te 
infecteren met de malware, waardoor volle-
dige bedrijven wereldwijd stil kunnen val-
len. Gebruikers worden dan middels een 
boodschap op het scherm gevraagd om in 
te gaan op de eisen van de cybercriminelen. 
Als ze meewerken en binnen de opgelegde 
tijd het nodige losgeld betalen voor hun sys-
temen en data, dan krijgen ze, als alles 
goed gaat, de decryptiesleutel doorge-
stuurd om alles veilig te stellen. Het geld 
wordt in bitcoin aan de hackers overge-
maakt, zodat het veel moeilijker wordt om 
te traceren. Als de bedrijven beslissen om 
dat echter niet doen, dan riskeren ze al hun 
gegevens kwijt te raken. Bij sommige ge-
voelige data dreigen de hackers zelfs de ge-
gevens publiek te maken. 
De sommen die de hackers vragen kunnen 
hard variëren en zijn vooral afhankelijk 
van de hoeveelheid geïnfecteerde syste-
men, het getroffen bedrijf en de waarde van 
de inhoud. Uit een rapport van cyberveilig-
heidsbedrijf PurpleSec blijkt dat de gemid-
delde kost per ransomware-incident in 
2020 rond de 8.100 dollar ligt. Dat is een 
flinke stijging ten opzichte van het gemid-
delde van 2019, wat 5.900 dollar was. Het is 
bijna een verdubbeling in vergelijking met 
de 4.300 dollar van 2018. De cijfers van dit 
jaar beloven nog hoger te liggen. 

 
Ransomware-as-a-Service 
Ransomware is dus op z’n allerzachtst ge-
zegd heel vervelend, maar de laatste jaren 
is er een sterke verschuiving in het malwa-
re-probleem verschenen, en één die tevens 
het stijgende aantal aanvallen kan verkla-
ren. Waar ransomware vroeger door enkele 
getrainde cybercriminelen werd verspreid, 
zijn zij nu van aanpak gewisseld. Zij verhu-
ren nu hun software aan ‘klanten’, zodat 
deze de aanvallen zelf kunnen uitvoeren. 
Ransomware wordt dus in een bedrijfsmo-

del gegoten genaamd RaaS (Ransomware- 
as-a-Service) waarmee ze dus weinig ver-
schillen van andere SaaS (Software-as-a-Ser-
vice)-pakketten, zoals bijvoorbeeld Micro-
soft 365 of Google Workspace.  
Net zoals je bij een legitiem SaaS-product 
toegang krijgt tot een bepaald software-
pakket waar je als gebruiker(s) mee aan de 
slag kan, werkt het dus ook bij RaaS. Tegen 
een bepaalde vergoeding kan je als gebrui-
ker dus zelf met ransomware werken en je 
eigen doelwitten kiezen. De vergelijking 
loopt echter nog verder. Je krijgt in de 
meeste gevallen niet enkel de software om 
mee te werken, maar ook de daarbij horen-
de ondersteuning. Het ransomwareplat-
form voorziet je als gebruiker ook toegang 
tot allerlei documentatie rond het uitvoe-
ren van de aanvallen, communities van ge-
lijkgezinden, dashboards waarop je de 
voortgang van al jouw lopende aanvallen 
kan volgens en zelfs live ondersteuning bij 
vragen of als er iets misloopt. De ontwikke-
laars houden online marketingcampagnes 
om hun eigen software zo breed mogelijk 
verkocht te krijgen. 

 Het RaaS-model is 
een zeer grote 
bedreiging voor 

bedrijven wereldwijd.”   

© NoSystem images, Istock    

© tzahiV, Istock    
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Daarmee wordt de technische kennis die je 
nodig hebt om ransomware-aanvallen uit 
te voeren zo laag mogelijk gebracht, waar-
door steeds meer mensen de kans krijgen 
om zich op dit soort cybercriminaliteit te 
storten. Gebruikers moeten gewoon een 
account maken op het platform, zich inlog-
gen en de aanval uitvoeren. Uit hetzelfde 
rapport van PurpleSec blijkt dat ransom-
ware bedrijven in 2020 20 miljard dollar 
kostte. In 2019 was dat naar verluidt nog 
‘slechts’ 11,5 miljard. De markt voor rans-
omware blijkt dus gigantisch, en dat zowel 
voor de mensen die het aanbieden als de 
klanten die ermee aan de slag gaan. 

RaaS-model 
Het RaaS-model kent vier grote manieren 
waarop de ontwikkelaars geld verdienen. Er 
zijn er meer, maar die komen vaak op combi-
naties van de volgende modellen neer. 

Maandelijkse abonnementskost 
Gebruikers tekenen zich in bij een bepaald 
ransomware-platform en betalen een vast 
periodiek bedrag voor toegang tot alle mid-
delen. 

Affiliate-abonnementen 
Bij sommige platformen moeten gebrui-
kers zich opgeven als affiliates. Zij betalen 
een maandelijkse kost, maar moeten ook 
bij elke succesvolle ransomware-aanval een 
bepaald percentage van hun inkomsten 
aan de ontwikkelaars betalen. 

Verdeling van de winst 
Affiliates kunnen er soms voor kiezen om 
een meer diepgaande ‘relatie’ met de ont-
wikkelaars aan te gaan en samen met hen 
de aanvallen uit te voeren. Daarna wordt er 
bepaald wie welke bijdrage leverde, zodat 
de winst verdeeld kan worden. 

Eenmalige licentie 
Sommige ontwikkelaars willen zich niet 
steeds bezighouden met het onderhouden 

van allerlei communicatieplatformen en 
verkopen gewoon kant-en-klare pakketten 
waar de gebruikers mee aan de slag kun-
nen. Dit kost meer, maar geeft je wel letter-
lijk alles in handen. 
 
Kan je je beschermen? 
Nu de dreiging van ransomware steeds gro-
ter wordt, stijgt ook de vraag hoe we ons 
moeten beschermen. Veel van de aanvallen 
richten zich op bedrijven en organisaties, 
omdat daar het meeste geld te rapen valt. 
Dat wil echter niet zeggen dat individuele 
gebruikers niet getroffen kunnen worden. 
De beste manier om je te beschermen tegen 
ransomware is door te voorkomen dat de 
malware je systeem kan infecteren. De aan-
vallen starten vaak bij phishing-pogingen 
en veiligheidslekken die de hackers toegang 
geven tot jouw systemen. Zorg er dus steeds 
voor dat je echte communicatie van phis-
hing kan onderscheiden en dat al jouw be-
sturingssystemen en antivirussoftware up 
to date zijn. 
Een tweede manier om je te verweren is 
door regelmatig back-ups te maken van jouw 
gegevens, en dat op meerdere plaatsen en 
tijdsstippen. Als ze jouw data toch in gevaar 
weten te brengen, dan kan je alles afsluiten 
en op deze manier gewoon rustig verder wer-
ken. Voldoende back-ups zijn meer dan ooit 

cruciaal voor je onderneming en verdienen 
dan ook echt alle nodige aandacht. 

Losgeld? 
Heb je je uiterste best gedaan, maar wist 
ransomware zich toch nog een weg naar jouw 
systemen te banen? Dan rest natuurlijk de 
vraag of je op de eisen van de criminelen wil 
ingaan of niet. De kosten van het losgeld kun-
nen hoog oplopen, maar dat geldt ook voor de 
verliezen die je lijdt door mogelijk alles kwijt 
te spelen. Cyberveiligheidsspecialisten vra-
gen alvast om niet te zwichten voor de dreige-
menten van de criminelen. In de Verenigde 
Staten begint men zich luidop af te vragen of 
er geen verbod moet komen op het betalen 
van het losgeld. Dat lijkt alvast een goed idee, 
maar de vraag blijft natuurlijk wat de impact 
zal zijn van dit soort wetgeving. Als een grote 
organisatie getroffen wordt en echt niet zon-
der de gegevens verder kan, dan is het als 
buitenstaander moeilijk om dit te verbieden, 
of toch zeker niet zonder enige vorm van com-
pensatie.  
Ransomware lijkt niet zomaar te verdwijnen, 
dus het loont om alle mogelijke voorzorgs-
maatregelen te nemen. Dat geldt ook voor het 
losgeld: zelfs als je nog niet het slachtoffer 
bent geworden van ransomware, dan is het 
toch een goede denkoefening om even stil te 
staan bij hoeveel geld al jouw data je waard is. 

Steeds meer data komt gewoon op straat te liggen. © Melpomenem, Istock    
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Het Solid-project wil de organisatie van het internet volledig 
overhoop gooien. De missie van Solid is om het beheer van 
persoonlijke data opnieuw in handen van de internetgebruiker 
te krijgen. - Door Jens Jonkers

Het internet is 
weer van ons 

Solid 

W e zouden ons geen leven meer 
zonder het internet kunnen 
voorstellen. Het world wide 

web is vandaag de dag onze voornaamste 
bron van informatie, werk, ontspanning en 
sociaal contact. Door de uitvinding van mo-
biele apparaten zoals de smartphone en ta-
blet zijn we ook altijd en overal verbonden. 
Hoewel het internet ons mooie dingen 
heeft gegeven, is er ook iets structureel mis 
in de manier waarop het world wide web 
georganiseerd is. De bedrijven achter de 
online platformen die we gebruiken vragen 

onze data op om die te verhandelen aan ad-
verteerders, alsof we koopwaar zijn. Als in-
ternetgebruikers weten we eigenlijk totaal 
niet waar onze data bewaard staat en bij wie 
die allemaal terecht komt. We staan mach-
teloos als cybercriminelen door de beveili-
ging van die bedrijven breken en onze data 
stelen. In onze afhankelijk van digitale plat-
formen hebben we de sleutels van onze onli-
ne identiteit afgestaan aan een groep bedrij-
ven die de touwtjes van de maatschappij 
strak in handen houdt. Facebook kent je be-
ter dan je eigen familie, zegt men weleens. 

 
Verandering dringt zich op. Al vijf jaar lang 
probeert het opensourceproject Solid (een 
afkorting voor Social Linked Data) de ver-
houdingen in de digitale wereld opnieuw 
gelijk te trekken door het internet te ‘de-
centraliseren’. De sleutels van het beheer 
van persoonlijke data moet liggen bij dege-
ne die die data afstaat. Hoe probeert Solid 
die doelstelling waar te maken?  
 
De vader van het world 
wide web 
De bezieler van het Solid-project is nie-
mand minder dan de vader van het world 
wide web: Sir Tim Berners-Lee. Hoewel 
Berners-Lee lang niet dezelfde bekendheid 
en persoonlijk fortuin geniet zoals heden-
daagse techcelebrities genre Mark Zucker-
berg, Elon Musk en wijlen Steve Jobs, heeft 
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de Britse computerwetenschapper een 
zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van het internet zoals we het 
vandaag kennen. Daarvoor gaan we terug 
naar 1989. Berners-Lee is dat jaar als soft-
wareconsultant werkzaam bij CERN, een 
onderzoeksinstituut rond kernfysica. Hij 
ziet dat het uitwisselen van informatie tus-
sen internationale organisaties zeer ineffi-
ciënt verloopt. In samenwerking met zijn 
Belgische collega Robert Calliau, hier mo-
gen we gepast chauvinistisch zijn, schrijft 
hij een voorstel uit voor ‘een hypertext da-
tabase met getypte links’ om computers 
over het internet (dat dan al dertig jaar be-
staat) aan elkaar te koppelen. Het systeem 
geeft hij de naam ‘World Wide Web’. Een 
vaag maar interessant idee, vindt de baas 
van Berners-Lee. Hij ontwikkelt ook de no-
dige HTTP- en HTML-codes en de eerste 

vorm van een internetbrowser om zijn idee 
praktisch werkbaar te maken. In 1993 
maakt CERN de code van Berners-Lee pu-
bliek en royaltyvrij beschikbaar aan soft-
ware-ontwikkelaars; het open world wide 
web is geboren. Leuk weetje: onlangs veilde 
Berners-Lee zijn originele code.  
 
In 1994 sticht hij aan de universiteit van 
Massachusets het World Wide Web Con-
sortium. Als hoofd van dit onderzoeksinsti-
tuut kan Berners-Lee de verdere ontwikke-
ling van zijn geesteskind vanaf de eerste rij 
meemaken. Hij geraakt echter misnoegd 

over de richting die het world wide web 
gaandeweg inslaat. Internetbedrijven zo-
als Google en Facebook beginnen het inter-
net te monopoliseren, wat indruist tegen 
de filosofie van een open wereld waaruit het 
world wide web ontstaan is. In 2009 heeft 
hij er genoeg van. Hij gaat een samenwer-
king aan met de Britse regering om data 
toegankelijker te maken op het web. Dat-
zelfde jaar sticht hij de World Wide Web 
Foundation en begint hij ook steeds aan-
weziger te worden in de publieke ruimte 
om te pleiten voor een gedecentraliseerd 
en neutraal web. Achter de schermen zet 
hij de designlijnen uit voor een opensource-
platform waaruit Solid zou voortkomen. 
Daarbij krijgt hulp van onderzoekers uit 
Oxford University en Qatar. Op 10 augus-
tus lanceert een eerste versie van het So-
lid-softwareplatform.  

 Solid legt de 
sleutels van 

databeheer in handen 
van de gebruiker.” 

“Tim Berners-Lee is een toegewijde vader voor het world wide web.” © GettyImages 
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Solid Pods 
Maar hoe zit Solid nu precies in elkaar? So-
lid is in essentie een softwareprotocol dat 
ontwikkelaars kunnen gebruiken om hun 
applicaties op te bouwen. Het World Wide 
Web Consortium stelt de licenties van de 
software als een opensource ter beschik-
king voor ontwikkelaars. Om tot de So-
lid-community te mogen toetreden, moe-
ten applicaties aan strenge voorwaarden 
voldoen (zie kader voor meer informatie). 
Het grote verschil tussen een Solid-applica-
tie en een klassieke webapplicatie is wat er 
gebeurd met jouw gegevens als je deze hebt 
ingegeven om een account te maken. In 
plaats van jouw persoonlijke data over te 
hevelen naar een datacenter dat ergens af-
gelegen op deze aardbol staat, komen alle 
gegevens volledig in jouw handen terecht. 
Je bewaart je data in een Solid Pod, een 
soort digitale datakluis. De data in je eigen 
persoonlijke databubbel kan enorm divers 

zijn, van ongestructureerde persoonsgege-
vens tot gestructureerde documenten die 
je nu zou bewaren in Google Drive of Drop-
box. Gebruikers zijn vrij om zoveel moge-
lijk Pods aan te maken als ze willen. Meer-
dere Pods worden samengebracht in een 
Solid Server. Het beheer van de Pods komt 
wel volledig in handen van de gebruiker 
zelf te liggen, tenzij die ervoor kiest dat 
aan een gecertificeerde Pod Provider te la-
ten. Er is op heden slechts een zeer beperkt 
aantal providers voor handen, waarvan 
slechts één voor de Europese markt. Wat je 
zelf doet, doe je beter. 

De twee troeven die deze manier van data-
opslag belooft zijn interoperabiliteit en 
veiligheid. In het Solid-ecosysteem is je 
data enkel en alleen gekoppeld aan je iden-
titeit (WebID) en niet aan de Pod waar de 
gegevens in bewaard staan. Bijgevolg zijn 
jouw gegevens dus ook niet beperkt tot de 
databank van de appontwikkelaar. Ver-
schillende applicaties kunnen gebruik ma-
ken van dezelfde gegevens. Dat principe 
heet Linked Data. Op de enkele voorwaar-
de dat de beheerder van de Pod, jij dus, 
hen daar ook de toegang toe heeft gege-
ven. Een belangrijk uitgangspunt van het 
Solid-protocol is dat de gebruiker volledig 
zelf beslist welke gegevens hij/zij deelt 
met welke personen of partijen. Dat moet 
leiden tot een wederkerige wisselwerking 
tussen applicatie en gebruiker waar beide 
partijen beter van worden. Geen verwar-
rend privacybeleid meer. Jouw data is 
jouw keuze. 

 Veel 
internetgebruikers 

voelen nood aan een 
nieuw privacysysteem 

zoals Solid.” 

“Bewaar je data veilig in een Solid Pod.” © Solid, MIT 
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Zorgt Solid voor een
kentering? 
Op papier klinkt het allemaal heel mooi, 
maar hoe serieus moeten we Solid nu echt 
nemen? Sinds het Cambridge Analytica- 
schandaal ontplofte, zijn we wel veel be-
wuster beginnen omgaan met digitale 
privacy. We zijn ons nu meer bewust dat 
we ‘betalen’ met onze gegevens om inter-
netdiensten gratis te mogen gebruiken en 
welke gevolgen dat voor ons kan hebben 
(indien je nog niet helemaal mee bent, ra-
den we je de documentaire The Social Net-
work op Netflix aan). Ook overheden besef-
fen dat het anders moet; de Europese 
GDPR-wetgeving vormde een grote stap 
richting meer transparantie, al bezorgt de 
uitvoering van de wet internetgebruikers 
vooral veel frustraties. Er is nood aan een 
systeem dat privacybeheer en gebruiks-
vriendelijkheid in evenwicht brengt. Solid 
lijkt aan veel van die veranderende privacy-
wensen te kunnen voldoen. 
 
Het is echter nog te vroeg om de slaagkan-
sen van Solid te beoordelen. Wil Solid tot 
de norm kunnen uitgroeien, dan zullen 
Berners-Lee en zijn kompanen appontwik-

kelaars moeten kunnen overtuigen dat hun 
opensourceplatform de toekomst van het 
internet is. Daar wringt voorlopig nog wat 
het schoentje. Er zijn al wel enkele tiental-
len applicaties die opgebouwd zijn uit het 
Solid-protocol maar daar zitten nog geen 
grote namen tussen. Een verwoed schaker 
zal misschien al eens een partijtje Solid 
Chess gespeeld hebben, maar anders ach-
ten we de kans klein dat je al eens in aanra-
king bent geweest met een Solid-applicatie. 
De applicaties zijn ontworpen door en voor 
Github-hobbyisten en liefhebbers van 
opensourcetechnologie. Wie geen gevor-
derde IT-kennis heeft, weet op dit moment 
niet wat aan te vangen met een Solid Pod. 
Het zou ook niet realistisch zijn om te ver-
wachten dat de gevestigde internetwaar-
den meteen mee op de kar springen. De 
ideologie van Solid gaat immers volledig 
tegen hun businessmodellen in. Zij zullen 
als het écht moet wel zelf een systeem uit 
de hoed toveren dat iets meer de gulden 
middenweg zoekt tussen hun eigen belan-
gen en die van hun gebruikers. 
 
Op die privacyrevolutie zullen we dus nog 
even moeten wachten. Solid is een interes-

sant idee, maar de uitvoering is voorlopig 
nog vaag. Maar zei men dat ook ooit niet 
over de idee van het world wide web? De 
privacyoorlog is zeker nog niet gestreden. 
Als het project slaagt in haar doelstellin-
gen, zal het world wide web er helemaal 
anders uitzien.  

Voorwaarden voor 
appontwikkelaars 
Niet elke applicatie mag zomaar 
toetreden tot het Solid-ecosysteem. 
Appontwikkelaars moeten bij het 
bouwen van hun platformen de vol-
gende voorwaarden respecteren:  
•  Gebruikers moeten kunnen 

inloggen met hun webID wanneer 
dit vereist is 

•  Applicaties mogen enkel gegevens 
opvragen uit de Pod(s) van de 
gebruiker 

•  Gegevens die door de applicatie 
worden gegenereerd, moeten wor-
den opgeslagen in diezelfde Pod(s) 

•  De interactie tussen apps, pods 
en gebruikers verloopt volgens de 
Solid-voorschriften 

“Je gegevens worden beveiligd door je identiteit.” © Solid, MIT
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Gezichtsherkenning 
in Europa  

Een inbreuk op de privacy?  

Gezichtsherkenningstechnologie is wereldwijd in opmars. Voor 
velen is het een onvermijdelijke inbreuk op de privacy die zo 
snel mogelijk gestopt moet worden, maar sommige bedrijven 
kunnen er ook baat bij hebben. Zullen we in Europa ooit met 
facial recognition aan de slag gaan?  - Door Arend Eyckerman

G ezichtsherkennende software is 
niet nieuw, maar de technologie 
heeft de laatste jaren wel flinke 

sprongen vooruit gemaakt, waardoor de 
betrouwbaarheid ervan alleen maar geste-
gen is. Steeds meer bedrijven beginnen de 
software dan ook aan te bieden aan allerlei 
actoren en ook wij als consumenten kun-
nen er niet meer om heen. Zowel Apple als 
Google bieden nu bij sommige smartpho-
nes de mogelijkheid om je toestel te ont-
grendelen met je gezicht. Daar komen dan 
nog eens alle sociale media bij die allerlei 
gekke filters aanbieden die men over zijn 
gezicht kan leggen. Facebook geeft gebrui-
kers sinds 2019 ook de kans om mensen in 
hun foto’s automatisch te taggen.  
 
Het verzet tegen de nieuwe technologie is 
omwille van privacyredenen echter groot 
en ook overheden weten niet goed hoe ze 

ermee aan de slag moeten. Er blijven be-
richten binnenkomen over de manieren 
waarop de Chinese overheid facial recogni-
tion in zijn land wil implementeren en de 
term ‘dystopisch’ is nooit veraf. Het land 
zou gezichtsherkenning gebruiken om de 
Oeigoerse minderheid te discrimineren, 
boetes uit te delen of sociale kredietscores 
toe te kennen aan zijn bewoners. Of deze 
informatie altijd overeenstemt met de 
waarheid, is een andere vraag, maar het 
toont wel de angst en afkeer die velen heb-
ben van de technologie. Europa blijft zijn 
tanden stukbijten op het dossier. 
 
Voor- en nadelen voor 
bedrijven 
Als er over gezichtsherkenning wordt ge-
praat, dan worden de meeste gesprekken 
van een negatieve connotatie voorzien. Dit 
is natuurlijk niet geheel onterecht. De tech-

nologie bevindt zich in een moeilijk vaar-
water waar privacy-inbreuken om de hoek 
loeren. Veel mensen zijn bang dat hun indi-
viduele privacy geschonden wordt en dat ze 
daarmee hun eigenheid verliezen. Ge-
zichtsherkenning zou ook gebruikt kunnen 
worden om bepaalde bevolkingsgroepen te 
discrimineren, al dan niet bedoeld. Daar-
naast draait het nog steeds om een stuk 
software, en ook dat is niet onfeilbaar. De 
gezichtsherkenning kan soms nog steeds 
omzeild worden. Ook de databases met de 
gezichtsinformatie van gebruikers kunnen 
nog steeds getroffen worden door hackers. 
Als de foute mensen toegang krijgen tot 
deze gegevens, dan kan je niet meer zo-
maar even je wachtwoord resetten. On-
danks alle recente ontwikkelingen staat de 
technologie (zeker in combinatie met 
kunstmatige intelligentie) nog steeds in 
zijn kinderschoenen. Opsporingen met de 
technologie kunnen foute resultaten geven 
en onschuldige mensen kopzorgen geven. 
Alle nadelen ten spijt, hangen er voor be-
drijven ook wel enkele voordelen vast aan 
de gezichtsherkenningstechnologie. De 
biometrische data kan gebruikers wel in 
staat stellen om zich op een veilige, snelle 
en eenvoudige manier in te loggen op hun 
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toestellen. Hiermee krijgen zo weinig mo-
gelijk mensen onrechtmatige toegang tot 
hun gegevens. Ook binnen bedrijven krij-
gen werknemers zo enkel de gegevens te 
zien die voor hun ogen bestemd zijn. Daar-
naast zou het positieve effecten kunnen 
hebben op de productiviteit van werkne-
mers. Zij zouden zo minder afgeleid zijn en 
bij het thuiswerken bijvoorbeeld niet ge-
neigd zijn zomaar hun bureau voor lange 
periodes te verlaten. Werkgevers krijgen 
hiermee een zicht op wat hun werknemers 
overdag doen. Winkels kunnen bijvoor-
beeld gezichtsherkenning gebruiken om 
bepaalde terugkerende klanten eerder ge-
kochte producten opnieuw aan te raden. 
Gebruikers zouden hun gezicht ook aan 
bepaalde winkelapps kunnen koppelen, zo-
dat ze na het winkelen hun gezicht kunnen 
laten scannen. Daarna verschijnt de reke-
ning gewoon op hun account of wordt ze 
meteen van hun balans afgetrokken.  

Reactie van Europa 
Het Europese standpunt rond gezichtsher-
kenning is ingewikkeld en vooral eentje dat 
nog niet vaststaat. Rond augustus van 2019 
kwam de Europese Commissie met een 
voorstel van gezichtsherkenning op publie-
ke plaatsen. Daarmee zette het een van zijn 

eerste grote stappen rond de problematiek. 
In januari van 2020 overwoog de Europese 
Unie om voor een periode van vijf jaar een 
verbod op te stellen voor het gebruik van 
gezichtsherkenningssoftware. Ze zouden 
dan van deze periode gebruik willen maken 
om de impact van de technologie te bestu-
deren en de nodige aanpassingen door te 
voeren. Enkele weken na de aankondiging 
kwam het daar al volledig op terug. Rond 
juni van dit jaar eiste de European Data 
Protection Board (EDPB) dat Europa elke 
vorm van gezichtsherkenning gewoon ver-
biedt. In een eerder wetsvoorstel van de 
Europese Commissie zou de EU de deur 
wel open willen laten voor het gebruik van 
gezichtsherkenning bij terrorisme. Vol-

gens de EDPB zou dat niet voldoende zijn 
en te veel ruimte overlaten om burgers te 
bespioneren. Zij vragen dat de Europese 
Unie de verzameling van alle biometrische 
data een halt toeroept. Het is onduidelijk of 
de EU een volledig verbod goed zal keuren. 
Het lijkt dat de EU zelf goed weet wat alle 
nadelen zijn, maar ook nogal weigerachtig 
is om zomaar alles te verbieden, gezien de 
voordelen op vlak van beveiliging. Het is 
goed om te zien dat Europa zich hiermee 
bemoeit, maar de vraag is of het dat wel ef-
ficiënt doet. De technologische wereld evo-
lueert sneller dan het wetgevende orgaan 
van de Europese Unie, waardoor ze achter 
de feiten aan lopen. Dit kan andere regio’s 
een commercieel voordeel geven, maar dat 
zullen we dus nog even moeten afwachten.  

Aftasten 
Het ziet er echter niet naar uit dat we snel 
een antwoord zullen krijgen op alle huidige 
vraagstukken rond gezichtsherkenning. 
De kans is bovendien zeer groot dat we in 
de nabije toekomst nog meer obstakels te-
genkomen die de gesprekken nog meer zul-
len polariseren. De techniek is en blijft po-
tentieel zeer gevaarlijk en bovendien nooit 
zonder falen. We moeten ons echter ook wel 
bewust zijn dat biometrische data zeer 
handig zijn bij beveiliging en dat ze voor 
interessante oplossingen zorgen voor zo-
wel bedrijven als klanten. De privacy van 
de individuele gebruikers moet wel steeds 
op de eerste plaats komen en we hopen dat 
zowel de legislatoren als de ontwikkelaars 
en kopers van de software dit in hun ach-
terhoofd houden.  

Biometrische data is veiliger dan een wachtwoord, maar ook nog steeds niet onfeilbaar. 

© Scharfsinn86, Istock
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bedrijfsprofiel
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Vaak horen we ondernemers zeggen: “Mijn bedrijf is 
veel te klein om te hacken. Wat zouden ze hier zoe-
ken!” Maar helaas: het maakt voor cybercriminelen 
niets uit hoe groot of winstgevend je bedrijf is.

Elk bedrijf dat met computers werkt, is een potenti-
eel doelwit van hackers. Maar liefst 42% van de Bel-
gische bedrijven werd in 2020 getroffen door een 
cyberaanval! De gevolgen van zo’n aanval kunnen 
catastrofaal zijn voor je imago, én voor je omzet. 

Daarom is een goed beveiligde IT-infrastructuur 
levensnoodzakelijk. Als hosting provider en ex-
pert in cybersecurity beschermt Combell heel wat 
webshops, websites, applicaties en IT-infrastruc-
tuur tegen ongewenste aanvallen. 

Phishing
Phishers gebruiken jouw naam en maken jouw 
mails en soms zelfs je website na, om jouw klan-
ten te laten geloven dat ze een bericht gekregen 
hebben van jou. Wanneer ze daarna hun persoon-
lijke gegevens (zoals creditcardgegevens of pas-
woord) achterlaten op de nagemaakte website, 
kunnen de criminelen ermee aan de haal. Daar is 
helaas nog geen afdoende remedie tegen, dus 
zorgt Combell voor genoeg sensibilisering – en 
we helpen jou graag met tips om jouw klanten 
waakzaam te maken.
Phishing kan trouwens niet alleen schadelijk zijn 
voor je klanten. Wanneer één verstrooide werkne-
mer op een link in een vals bericht klikt, kan de 
data van je volledige organisatie versleuteld wor-
den met ransomware.

Ransomware
Ransomware is software die hackers op je syste-
men installeren, om die te blokkeren. Zo kan jij 
niet meer aan je bestanden, tot je losgeld betaalt 
(ransom). 
Wij beveiligen jouw infrastructuur in onze data-
centra op alle mogelijke en verschillende manie-
ren, maar er is maar één collega nodig die zijn 
computer niet nauwkeurig heeft geüpdatet om 
hackers toegang te verschaffen tot alle bestanden 
van je bedrijf.  Daarom is de beste beveiliging een 
gezonde back-upstrategie. 

Wanneer je slachtoffer bent van ransomware, kan 
je dankzij die (externe) back-ups gerust ademha-
len en verdergaan met kopieën van je gegevens. 
Zo zet jij de hackers een hak, en betaal je geen 
rotte frank aan criminelen! 
Combell verzorgt back-ups van de websites, web-
shops, applicaties en IT die bij ons ondergebracht 
worden, maar we kunnen ook een back-up maken 
van zaken die je op eigen infrastructuur hebt 
draaien.

DDoS-aanvallen
Bij DDoS-aanvallen (Distributed-Denial-Of-Service)  
overspoelen cybercriminelen je website met ver-
keer. Zo werkt je website erg traag of soms zelfs 
helemaal niet. 
Zo’n DDoS-aanval heeft impact op je omzet wan-
neer je webshop erdoor getroffen wordt, maar de 
aanval gaat (meestal) vanzelf voorbij. Toch ben je 
bij een DDoS-aanval best op je hoede: zo’n aanval 
wordt vaak gebruikt om een andere aanval te ver-
bergen, of om druk te zetten bij een ransomwa-
re-aanval. 
Omdat oudere systemen, software of websites 
kwetsbaarder zijn voor een DDoS-aanval, zorgt 
Combell voor een goede beveiligingshygiëne, 
met voortdurende updates van je infrastructuur. 
Combell zorgt dat klanten online blijven door een 
breed netwerk, directe connecties met alle inter-
netproviders en een automatische scanner die 
malafide verkeer eruit filtert.

Wees voorbereid
Zorg dat je niet kwetsbaar bent voor cybercrimi-
naliteit. Hoe groot of klein jouw bedrijf ook is, elke 
onderneming die met een IT-infrastructuur werkt 
is een doelwit voor hackers. Bij Combell horen we 
té vaak dat getroffen ondernemingen dachten 
“dat het wel niet met hen zou gebeuren”. Maar net 
zoals je een brandverzekering neemt voor je ge-
bouw, neem je een ‘verzekering’ tegen cybercri-
minaliteit, in de vorm van hogere beveiliging en 
back-ups. Als autoriteit op vlak van cybersecurity 
werkt Combell samen met jou een plan uit om je 
bedrijf online te pantseren.

Combell

COMBELL: EXPERT IN 
CYBERSECURITY

Combell nv 
Skaldenstraat 121 
9042 Gent

 0800–8-5678 
@ info@combell.com
 www.combell.com

 Security
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Veeam® is the leader in backup, recovery and data 
management solutions that deliver Modern Data 
Protection. The company provides a single platform 
for Cloud, Virtual, Physical, SaaS and Kubernetes en-
vironments. Veeam customers are confident their 
apps and data are protected and always available 
with the most simple, flexible, reliable and powerful 
platform in the industry. 
Veeam protects over 400,000 customers worldwi-
de, including 82% of the Fortune 500 and 69% of the 
Global 2,000. Veeam’s global ecosystem includes 
35,000+ technology partners, resellers and service 
providers, and alliance partners and has offices in 
more than 30 countries. 

Why? Modern Data Protection 
Be confident your data is protected and always 
available across on premises, edge and cloud. 

How? 
Simple
Reduce costs and complexity with immediate ROI.
Simple to deploy, easy to manage and customized 
to you, our single platform brings all your data to-
gether to protect and manage and unleash the value 
of data from a central UI. Intuitive design with granu-
lar recovery options and built-in intelligent diagnos-
tics and automated remediation reduces manage-
ment cost and complexity.

Flexible
Any platform. Any storage. Any cloud. Software-de-
fined, hardware agnostic and cloudready, — run 
Veeam however you choose — across the data cen-
ter, edge and cloud. Integrate and automate Veeam 
using APIs and policy-driven backup lifecycle ma-
nagement. Choose your storage and cloud options 
with no vendor lock-in, no “cloud tax” and portable 
universal licensing.

Reliable
Confidence that your data is protected and always 
available. 
Veeam’s customers say again and again “It Just 
Works!”, recognized by analysts as the clear market 
leader, Veeam is garnering the highest position across 
Gartner Peer Insights, G2 Crowd and TrustRadius.

Powerful
Fast, secure, scalable and future-proof for the 
enterprise. 
Veeam-patented Instant Recovery enables light-
ning-fast, mass recovery at scale in case of an 
outage. This, and many other powerful indus-
try-first capabilities, enable our customers to 
achieve the most demanding recovery Service 
Level Objectives (SLO) while dramatically redu-
cing data loss and downtime.

What? 
Your Single Backup and Data Management Platform 
for Cloud, Virtual, Physical, SaaS and Kubernetes. 
Modern Data Protection enables organizations to: 
•  Modernize backup and recovery. Break free from 

legacy. Meet RPO/RTO objectives. Reduce cost 
and complexity. 

•  Accelerate Office 365, AWS, Azure and Google. 
Move to the cloud confidently knowing your data is 
protected. 

•  Deliver reliable ransomware protection and data 
security. Detect, protect and recover your data with 
best-in-class immutable and air-gapped backup. 

•  Drive app agility with Kubernetes-native backup 
and DR. Rapidly deploy and protect your modern 
applications.

Top 4 reasons customers choose Veeam

1.  Veeam provides a single platform for modernizing 
backup, accelerating hybrid cloud and securing 
your data. 

2.  Our platform is open and complements a broad 
ecosystem of partners to easily integrate our solu-
tion into any customer environment. (60+ storage 
integrations) 

3.  Veeam is software-defined and hardware agnos-
tic providing the ultimate in best-inclass solutions 
and customer flexibility. 

4.  We provide simple, flexible, reliable, powerful data 
protection so our customers can focus on their 
business — there’s a reason customers say.

To learn more, visit www.veeam.com or follow  
Veeam on LinkedIn @veeam-software and Twitter  
@veeam.

Veeam

VEEAM SOFTWARE - VERSTERK UW  
GEGEVENSBEVEILIGINGSSTRATEGIE

Veeam
Pegasuslaan 5
1831 Diegem 

 www.veeam.com  

Belgium/Luxembourg  
contacts page:  
https://go.veeam.com/bach- 
contact-us.html#belgium 

COMBELL: EXPERT IN 
CYBERSECURITY



Trends in … 
E-commerce
Ga jij voor al je aankopen nog naar de winkel? E-commerce is definitief 

doorgebroken in België en met een goede webshop maak je als bedrijf het 

verschil voor je klanten. In dit hoofdstuk leer je do’s en don’ts voor het 

uitbouwen van een succesvolle webshop. 
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Amazon begint aan een nieuw tijdperk waarin Jeff Bezos minder 
in de spotlights zal staan. Het is een kans voor de retailreus om 
zich te herpositioneren in de markt. - Door Jens Jonkers

Jeff Bezos zet een stap opzij  

Hoe moet het 
verder voor Amazon?

T oen Jeff Bezos in februari aankon-
digde dat hij een stap opzij zou zet-
ten als CEO van Amazon, kwam 

dat nieuws toch als een verrassing. Bezos 
hield namelijk al sinds de oprichting van 
het bedrijf in 1994 de touwtjes strak in han-
den. Maar na 25 jaar vond hij het toch wel-
letjes geweest. Met Andy Jassy werd bin-
nenshuis al snel een opvolger gevonden: 
Amazon promoveerde hem van CEO van de 
clouddivisie Amazon Web Services (AWS) 
tot CEO van het volledige bedrijf. Sinds 5 
juli is die overdracht officieel gemaakt. 
Waarom treedt Bezos net nu af en waarom 
was Jassy de aangewezen troonopvolger? 
Zo ziet de toekomst van Amazon eruit zon-
der zijn grote baas. 

mein amazon.com. De rest is (internet)ge-
schiedenis. Aanvankelijk diende Amazon 
als een online boekenwinkel, maar het as-
sortiment werd al heel snel uitgebreid. 
Vooral de toevoeging van media- en elektro-
nicaproducten was een gouden zet van Bezos. 
 
Amazon groeide snel en Bezos breidde zijn 
zakelijke imperium uit. Consumenten lie-
ten zich verleiden door het ruime produc-
taanbod, de interessante deals en de goed-
kope leveringsservice die de webwinkel 
biedt. Ook retailers begonnen de troeven te 
zien van online verkoopplatformen om hun 
cliënteel uit te breiden. Het e-commerce-
platform blijft de hoofdfocus van het be-
drijf, maar Amazon wordt doorheen de ja-
ren veel meer dan een retailer. Het voegt 
onder andere streamingplatformen Prime 
Video en Music toe aan het portfolio en het 
richt de clouddivisie Amazon Web Services 
op om een nieuwe markt aan te boren. In 

 
Van boekenwinkel tot 
miljardenbedrijf
We doen eerst een stap terug in de tijd naar 
het jaar 1994. Jeff Bezos is dan nog een on-
bekende in het technologielandschap. Op 
30-jarige leeftijd heeft hij samen met een 
zekere David E. Shaw een online boeken-
winkel opgericht. Het idee van online pro-
ducten verkopen heeft Bezos altijd begees-
terd, al was het concept in die tijd nog 
volledig nieuw. In zijn afscheidsbrief herin-
nerde Bezos zich dat toen hij het concept 
van Amazon voorstelde mensen hem vroe-
gen wat het ‘internet’ was. Het waren ande-
re tijden. In 1994 verlaat hij het boekenbe-
drijf DE Shaw & Co om op zichzelf te 
beginnen. Op 5 juli registreert hij het do-
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2015 bereikt Amazon voor het eerst een 
jaaromzet van 100 miljard dollar en in 2018 
overschrijdt de beurswaarde die magische 
grens. Vandaag draait Amazon een omzet 
van 386 miljard dollar.1 Daarmee is het be-
drijf met grote afstand het grootste e-com-
mercebedrijf ter wereld. Enkel de Chinese 
tegenhanger Alibaba kan nog enigszins in 
de buurt komen. 
 
Het succes van Amazon heeft Bezos uiter-
aard ook persoonlijk geen windeieren ge-
legd. In de Billionaires List van Forbes 
prijkt hij helemaal bovenaan met een ge-
schat nettovermogen van meer dan 200 
miljard dollar. Hij is ook nog eigenaar van 
het ruimtevaartbedrijf Blue Origin en de 
krant The Washington Post. Bezos zal dus 
wel genoeg op zijn bankrekening hebben 
staan om te kunnen rentenieren en ruimte-
reizen te maken. Ondanks zijn zakelijke 
succes is Bezos geen onbesproken figuur. 
Met een hard beleid ten aanzien van werk-
nemers heeft Amazon zich als bedrijf niet 
populair gemaakt. Tijdens piekmomenten 
moeten werknemers onmogelijke uren 
draaien en tijdens de pandemie kreeg het 
bedrijf veel kritiek wegens het laks omgaan 
met coronamaatregelen in de magazijnen. 
De echtscheiding met zijn vrouw Macken-
zie Tuttle lokte in 2018 een mediacircus uit 
rond Bezos. Het kostte hem uiteindelijk 38 
miljard dollar aan aandelen in Amazon. 

Andy Jassy: de stille 
kracht van Amazon 
De opvolger van Bezos, Andy Jassy, geniet 
lang niet de publieke bekendheid van zijn 
leermeester. Achter de schermen heeft hij 
wel een groot aandeel gehad in het succes 
van Amazon. Al sinds 1997 maakt hij deel 

uit van het vaste meubilair van het bedrijf, 
aanvankelijk in de rol van marketingmana-
ger. Hij wist Bezos te overtuigen om de ac-
tiviteiten van het bedrijf uit te breiden 
naar een nieuwe industrie die in volle op-
mars was: cloud computing. In 2006 wordt 
de clouddivisie Amazon Web Services op-
gericht. Sinds 2016 draagt Jassy de officiële 
titel van CEO van AWS. 
 
Jassy genoot het volste vertrouwen van Be-
zos om de cloudafdeling verder uit te bou-
wen. En dat vertrouwen heeft hij helemaal 
gerechtvaardigd. Onder het bewind van 
Jassy werkt Amazon zich op als globale 
marktleider in de cloudsector. Aan het ein-
de van 2020 heeft AWS een globaal aandeel 

van 32% in een van de snelst groeiende in-
dustrieën. De cloudindustrie is vandaag 
meer dan 130 miljard dollar waard en de 
voorspellingen luiden dat de cloud in 
slechts enkele jaren tijd zal uitgroeien tot 
een biljoenen- al dan niet triljoenenbusi-
ness. Amazon heeft er dus goed aan gedaan 
zich van in het prille begin te focussen op 
deze markt. Een pluim die Jassy op zijn 
hoed mag steken. Het aandeel van AWS in 
de jaaromzet bedroeg in 2020 ongeveer 
12%. Dat is in vergelijking met het e-com-
merceplatform nog niet zo veel, maar de 
verhoudingen kunnen de komende jaren 
flink door elkaar geschud worden.  

Met de keuze voor Jassy als CEO lijkt Ama-
zon die mening ook zelf te zijn toegedaan. 
De clouddivisie heeft een veel groter 
groeipotentieel dan het e-commerceplat-
form dat toch stilaan aan zijn plafond zit. 
In dat opzicht is het ook logisch om Jassy 
door te schuiven. Amazon wil immers af 

“Jeff Bezos: een succesvolle, maar keiharde zakenman.” © Amazon 

“Andy Jassy moet voor een frisse wind zorgen bij Amazon.” © Amazon 

 Het succes van 
Bezos als zakenman 
staat buiten kijf, maar 

als mens staat hij meer 
ter discussie.”
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van de reputatie een online retailer te zijn. 
Ze willen gezien worden als een allround 
technologiebedrijf, dat naast e-commerce 
ook veel expertise heeft in domeinen als cl-
oud, AI, IoT en security. Met Jassy aan het 
roer zullen die activiteiten meer in de spot-
lights komen te staan. Hij moet een focus-
verschuiving doorzetten die onder Bezos al 
wel aan de gang was, maar voor de voorma-
lige CEO bleef de webwinkel toch altijd het 
belangrijkste onderdeel. 

Antitrust en conflicten met 
werknemers 
Het zal geen rustige inloopperiode worden 
voor Andy Jassy. Amazon krijgt langs alle 
kanten de wind van voren. Ten eerste is het 

bedrijf verwikkeld in een van de grootste 
antitrustschandalen uit de geschiedenis. 
Samen met concullega’s Google, Apple en 
Facebook moeten ze zich voor Amerikaan-
se en Europese parlementen verantwoor-
den voor hun businessactiviteiten. In de 
drang naar succes werd Bezos verblind 
door zijn eigen macht en daardoor kleurde 
Amazon wel eens buiten de lijntjes. De aan-
klacht heeft vooral betrekking op de dub-
bele pet die Amazon draagt als online re-
tailplatform. Het bedrijf verkoopt naast 
producten van externe retailers ook pro-
ducten die het zelf maakt. De eigen produc-
ten zijn vaak sterk gelijkend op die van an-
dere merken en Amazon wordt ervan 
beschuldigd data van partners te mis-
bruiken om de producten te kopiëren. 
Bovendien verkoopt Amazon haar eigen 
merk aan lagere prijzen en/of hogere kor-
tingen. Zo treedt Amazon in directe con-
currentie met kleinere retailers die Ama-
zon nodig hebben om hun producten op 
de markt te krijgen. 
 
Maar ook intern rommelt het bij Amazon. 
De eigen werknemers komen in opstand 
tegen het beleid. Werknemers in de maga-
zijnen zijn misnoegd over de onmogelijke 

uren die ze moeten kloppen tijdens piek-
momenten zoals de Amazon Prime Days 
en feestdagen en de coronamaatregelen 
die het bedrijf aan haar laars lapte. Bo-
vendien lopen er ook aanklachten rond 
systematische discriminatie tegen min-
derheden bij het toekennen van promo-
ties. Een mislukte vakbondsvorming in 
een Amerikaans warenhuis heeft Ama-
zon wat tijd gekocht, maar de storm is 
zeker nog niet gaan liggen. Er lijkt in ie-
der geval wel beterschap op komst. Op 
Jassy’s eerste werkdag als CEO stuurde 
het bedrijf nieuwe doelstellingen uit voor 
leidinggevenden. Die moeten er vanaf nu 
naar streven om ‘de beste werkgever ter 
wereld te zijn’.  
 
Als hoofd van AWS is Jassy lange tijd be-
spaard gebleven van die controverses. 
Maar als nieuwe CEO zal hij vanaf nu het 
publieke uithangbord van Amazon moe-
ten zijn en zal hij bijgevolg ook op het 
matje worden geroepen door beleidsma-
kers. Zich staande houden in een politiek 
klimaat dat steeds vijandiger wordt ten 
aanzien van de grote technologiebedrij-
ven zal de eerste grote uitdaging vormen 
voor Jassy in zijn nieuwe functie. 

“Er hangen Amazon enkele netelige kwesties boven het hoofd.” © Sundry Photography, Istock

 Jassy zal het schip 
van Amazon door 
woelige wateren 
moeten loodsen.”
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Sinds het begin van de coronapandemie kopen we veel meer 
producten online. Welke impact heeft die online koopwoede op 
het klimaat? - Door Jens Jonkers

E-commerce & milieu   

De ecologische
impact van
e-commerce

De cijfers liegen er niet om: de co-
ronapandemie heeft in België voor 
een definitieve doorbraak van 

e-commerce gezorgd. Dat hoeft ook niet te 
verwonderen. Maandenlang moesten win-
kels omwille van de overheidsmaatregelen 
sluiten en vormden online verkoopplatfor-
men bijgevolg het enige middel om produc-
ten te verkopen. Zo leerde zelfs de meest 
traditionele retailer de voordelen van 
e-commerce ontdekken. Ook de Belgische 
consument sprong mee op de kar. Uit con-
sumentenonderzoek blijkt dat we tezamen 
in 2020 meer dan 5 miljard euro online 
spendeerden, waar dit bedrag in vorige jaren 
nooit boven de 4 miljard euro uitkwam. We 
zijn benieuwd hoe die cijfers zullen evolue-
ren in 2021, al lijken er weinig redenen om 
aan te nemen dat het momentum van 
e-commerce maar tijdelijk was. Ook in an-
dere landen zien we een stijging in het aan-
tal online aankopen.  
 
Er zijn verschillende redenen te bedenken 
waarom een consument online koopt. In 

vonden hadden dat op ons boodschappen-
lijstje stond of onze auto bomvol zat. Door 
producten online aan te kopen, zorgen we 
er in ieder geval al voor dat we onze wagen 
wat vaker thuis kunnen laten voor niet-es-
sentiële verplaatsingen. We bestellen de 
producten in de webwinkel en een koerier 
komt deze netjes (tegen al dan niet een klei-
ne meerprijs) aan onze deur bezorgen. Mits 
een goede planning kan de retailer of leve-
rancier zijn koeriers tijdens leveringsron-
des zo kort mogelijke afstanden laten rij-
den. Zo kan e-commerce op lokaal niveau 
zeker een bijdrage leveren aan het vermin-
deren van uitstootgassen.   

2. Digitale documenten 
Waar e-commerce zeker een bijdrage kan 
leveren, is in het verminderen van de papie-
ren administratiemolen. Een goed uitge-
bouwd e-commerceplatform digitaliseert 
alle stappen van het aankoopproces, van 

hun webwinkels geven retailers vaak bete-
re deals of een ruimer aanbod. Het gemak 
van producten thuis te laten leveren is na-
tuurlijk ook een enorm pluspunt. Maar de 
ecologische factor speelt bij veel consumen-
ten ook mee. Uit marktonderzoek van Niel-
sen blijkt dat bijna drie op de vier consu-
menten bereid zijn hun consumptiegedrag 
te veranderen als ze daarmee hun ecologi-
sche voetafdruk kunnen verkleinen. Met 
een milieuvriendelijke werkwijze kan een 
organisatie zich dus onderscheiden van de 
concurrentie. Maar is e-commerce wel zo 
duurzaam als we hopen? Je kan je vast wel 
voorstellen dat het geen zwart-witverhaal 
is. We onderzoeken hoe e-commerce het 
klimaat positief en negatief beïnvloedt.   
 
Positieve effecten van 
e-commerce 
1. Minder verplaatsingen met de wagen 
Eerst kijken we naar de positieve kant van 
het verhaal. Winkelen ging vroeger vaak 
gepaard met het nemen van de auto. We re-
den van winkel naar winkel tot we alles ge-

 E-commerce is 
een drijfveer voor 

digitalisering.”
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bestelling tot facturatie. Papieren bestel-
bonnen en facturen maken plaats voor digi-
tale documenten. Is de aankoop afgerond? 
Dan krijg je alle gegevens van je bestelling 
en betaling via mail toegestuurd. E-com-
merce is de drijfveer van het digitaliseren 
van documentbeheer. Een papierloze we-
reld komt een stapje dichterbij.  
 
3. On-demand productie 
Niet is vervelender dan naar een winkel te 
rijden en dan te horen krijgen dat het pro-
duct dat je wil niet in voorraad is. Bedrijven 
produceren aan de lopende band om altijd 
voldoende producten op voorraad te heb-
ben. Maar dat leidt niet zelden tot voorra-
den die uiteindelijk nooit verkocht gera-
ken. Een verspilling van financiële 
middelen voor de leverancier, maar ook een 
verspilling van energie en een hogere 
CO2-uitstoot. De opslag van goederen in 
warenhuizen heeft eveneens een negatieve 
impact op de ecologische voetafdruk van 
een organisatie. E-commerce moet zorgen 
voor meer balans tussen vraag en aanbod. 

Het stelt leveranciers in staat om hun pro-
ductie beter af te stemmen op het aantal 
bestellingen dat ze binnenkrijgen en meer 
on-demand te gaan werken. De fysieke 
stock zal daarmee nog niet volledig verdwij-
nen - klanten verwachten een snellere leve-
ring als ze online kopen - maar leveranciers 
kunnen ‘digitale voorraden’ aanleggen.   
 
Negatieve effecten
van e-commerce 
1. Globaal transport 
De bovengenoemde voordelen hebben vaak 
ook een keerzijde. Dat is zeker zo bij trans-
port: waar e-commerce op lokaal niveau de 
CO2-uitstoot kan helpen verminderen, is 
die positieve bijdrage op globaal niveau eer-
der twijfelachtig. Door e-commerce is han-
del veel internationaler geworden. Retai-
lers vinden daardoor nieuwe markten die 
vroeger onbereikbaar waren, maar het 
houdt ook in dat producten veel grotere af-
standen moeten afleggen om de klant te 
bereiken. De Belgische snelwegen zijn vol-
gepakt met vrachtwagens die uit alle hoe-

ken van Europa komen; tel maar eens hoe-
veel verschillende nationaliteiten je 
tegenkomt tijdens een ritje Antwer-
pen-Brussel. Maar e-commerce reikt ver-
der dan Europa. Door de internationale 
doorbraak van Amazon en Alibaba reizen 
onze aankopen de wereld rond. Om te kun-
nen voldoen aan de hoge klanteisen kiezen 
retailers voor transportmiddelen waarmee 
ze de laagste leveringskost en snelste leve-
ringstijd kunnen aanbieden. Daardoor 
wordt lang niet altijd voor de meest duurza-
me optie gekozen (vb. vliegtuigen).  
 
2. Verpakkingen 
Transport is niet de enige vervelende 
spreidstand voor e-commerce. Waar e-com-
merce bijdraagt tot het reduceren van pa-
pier, creëert het juist een enorme karton-
berg. Om producten veilig te transporteren 
is een stevige verpakking noodzakelijk. 
Een kartonnen doos is voor veel producten 
een voor de hand liggende optie. Op zich is 
het karton nog niet het grootste probleem, 
gezien karton recycleerbaar is. Leveran-
ciers steken nog vaak extra plasticfolie en/
of stukken piepschuim mee in de doos om 
de producten extra te beschermen tijdens 
hun reis. Deze materialen zijn een stuk 
minder biologisch afbreekbaar dan karton. 
Bestel jij regelmatig producten online? We 
dagen je uit om eens een jaar lang alle ver-
pakkingen bij te houden. Neem het maar 
van ons aan: het zal niet lang duren vooral-
eer je geen plaats meer hebt om al die kar-
tonnen dozen en inpakfolie te bewaren.  
 
3. Retourneren van items 
Het grote nadeel van e-commerce ten aan-
zien van fysiek shoppen is dat je de produc-
ten niet kan ervaren voor de aankoop. Je 
moet een beslissing nemen op basis van 
een productomschrijving, een paar gene-
rieke foto’s en gebruikersreviews die niet 
altijd betrouwbaar zijn. Teleurstelling na 
levering is dan wel eens mogelijk. Veel onli-
ne retailers bieden daarom de mogelijkheid 
om producten tot een bepaalde periode na 
de levering kosteloos te retourneren. Een 
mooie dienst voor klanten, maar het milieu 

“E-commerce verkleint de papiermolen.” © Rawphoto, Istock
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bewijzen ze daar geen dienst mee. Voor elke 
retournering dient een koerier opnieuw uit 
te rukken en de originele verpakking is niet 
meer bruikbaar. De producten zelf zijn ook 
vaak ten dode opgeschreven, zelfs als ze nog 
in goede staat zouden zijn. Een Britse docu-
mentaireploeg filmde onlangs hoe Amazon 
jaarlijks miljoenen geretourneerde items 
vernietigt, van goedkope spullen tot gloed-
nieuwe Macbooks.  
 
Hoe kan e-commerce
duurzamer worden? 
1. Duurzaam transport 
De e-commercesector heeft de voorbije ja-
ren grote stappen gezet om milieubewus-
ter te werken, maar er is nog ruimte voor 
progressie. Een van de grootste knelpun-
ten die moet aangepakt worden is het duur-
zaam vervoeren van producten. Organisa-
ties moeten hiervoor hun prioriteiten 
opnieuw bekijken. Is de snelste optie wel de 
meest duurzame? Weegt snel kunnen leve-
ren op tegen je ecologische impact? Het zijn 
vragen die elke leverancier zich zal moeten 
durven stellen om een verschil te kunnen 
maken. We illustreren met een best practi-
ce-voorbeeld uit de technologiesector. Com-
puter- en printerfabrikant HP is binnen 
haar sector altijd wel een voortrekker ge-
weest in een duurzaam supply chainbeleid. 
Al sinds 2001 legt HP zichzelf strenge jaar-
lijkse duurzaamheidsdoelstellingen op. 
Het bedrijf zet vol in op het verbannen van 
niet-recycleerbare materalen in haar pro-
ductiefabrieken, maar ze kijken ook verder. 
Duurzamere transportmiddelen zoals bo-
ten en treinen krijgen voorrang op vliegtui-
gen om goederen de wereld rond te bren-
gen. Als daardoor de levering van een 
product langer duurt dan gepland, dan is 
dat maar zo.  

2. Duurzame verpakkingen 
Hoe je je producten verpakt, is minstens 
even belangrijk als hoe je ze transporteert. 
Verpakkingen zijn immers niet weg te den-
ken bij online retail. Het spreekt dan ook 
voor zich dat je met het verpakkingsmate-
riaal een enorm verschil kan maken. Is dat 

plastic echt noodzakelijk? Je kan als leve-
rancier ook gaan nadenken over wat je in 
de doos wilt stoppen. Toen Apple aankon-
digde dat de doos van de iPhone 12 geen 
oplader meer zou bevatten, fronsten we 
toch even de wenkbrauwen. Maar er zat wel 
degelijk een duurzaam idee achter. Iemand 
die al vaak van smartphone heeft gewis-
seld, heeft na verloop van tijd een lade vol 
met opladers liggen. Voor een smartphone 
van hetzelfde merk kan je die opladers heel 
vaak nog hergebruiken. Een nieuwe opla-
der is dus niet per se altijd nodig. Niet elke 
consument zal even blij zijn met het feit dat 
hij/zij de oplader apart dient aan te kopen, 
maar het bespaart wel tonnen plastic als er 
miljoenen opladers minder kunnen gepro-

duceerd worden. Ondertussen is ook bij-
voorbeeld HMD Global, uitgever van No-
kia-smartphones, mee op deze nieuwe 
trend gesprongen.  
 
3. Mentaliteitswijziging bij consumenten 
Duurzaamheid kan alleen maar werken als 
iedereen in de waardeketen betrokken is in 
het verhaal. Ook de eindklant, zij het in een 
B2B- of B2C-context, heeft een grote in-
vloed op duurzaamheid. De fabrikant heeft 
de verantwoordelijk om zijn klanten de 
voordelen van een duurzame supply chain 
uit te leggen, maar de klant moet die voor-
delen ook wel willen aanvaarden. Soms zal 
duurzaamheid gepaard gaan met opofferin-
gen van de klant. Zo kunnen duurzame 
transportmethoden de leveringstermijnen 
of -kosten beïnvloeden en kan het gebruik 
van duurzaam materiaal de prijs van een 
product omhoogduwen. Consumenten 
moeten dus ook bereid zijn die kleine opof-
feringen te maken en te investeren in duur-
zaamheid. Door bedrijven te belonen voor 
duurzame praktijken, sporen we hen ook 
aan om duurzaamheid in hun manier van 
werken in te slijpen.  

 Ook consumenten 
moeten duurzaam 

leren denken.”  

“Boot of vliegtuig? De keuze kan een groot verschil maken.” ©Orbon Alija, Istock
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Trends in … 
Finance
Time is money. De financiële sector zit in volle transformatie. Cash 

geld maakt plaats voor digitale betaaloplossingen en dagelijks worden 

voor miljarden euro’s aan cryptomunten verhandeld. Hoe ziet ons geld 

er in de toekomst uit? Ontdek het in dit hoofdstuk. 
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Neen, het is niet de afkorting van je nieuwe Photoshopbestand. 
Maar wat is PSD2 wel en wat betekent dat voor jou? We leg-
gen het je haarfijn uit in deze analyse. -  Door Wouter Scholiers 

Alles wat je moet weten over de richtlijn. 

Wat is PSD2?  

We beginnen met een woordje uitleg. Wat 
is de PSD-richtlijn? Sinds 2007 zijn betaal-
diensten in Europa gereguleerd onder de 
payment service directive of PSD. De be-
doeling van de PSD1-richtlijn was om de 
betaalmarkt in de EU uniform te maken 
zodat ook niet-bancaire bedrijven konden 
toetreden tot de financiële markt. Dat is 
vandaag al 13 jaar geleden. Dus was een 
herziening broodnodig. Daarop werd PSD2 
gelanceerd als opvolger. Die werd in wer-
king gesteld op 19 februari 2019. “Dat is 
toch al lang geleden?”. Klopt, toch is PSD2 dit 
jaar belangrijker dan ooit en zijn er nog altijd 
banken die hun voeten vegen aan de regels. 

Verschil met PSD1 
De nieuwe PSD2-regels houden een aan-
tal grote verschillen in met zijn eerste 
voorganger. Ze wil vooral de consument 
meer beschermen en ervoor zorgen dat 
de betaalmarkt in Europa niet blijft han-
gen in ouderwetse gewoontes. Innovatie 
is belangrijk en we moeten vooruit. Daar-
om heeft deze nieuwe EU-wet ervoor ge-
zorgd dat banken nu betaalinformatie 
van hun klanten open moeten stellen 
voor derde partijen. Dat kan een andere 
bank zijn, of een niet-bancair bedrijf (zo-
als Cake-app) dat bepaalde financiële in-
zichten wil leveren.  

 
Bovendien zou je als klant geen enkele web-
shop of winkel meer mogen tegenkomen 
waar je extra moet betalen om met Bancon-
tact of andere kaarten te kunnen betalen. 
Vaak zagen we daarbij nog een toeslag van 
maximum 2%. Op die manier wil de EU di-
gitale betalingen faciliteren. Kom je dat als 
consument nog wel tegen? Dan mag je dat 
aangeven bij de overheid. Verder heeft de 
consument ook geen eigen risico meer als 
het gaat over diefstal of verlies van betaal-
kaarten en zijn betaalinstrumenten ook 
een stuk veiliger.  
 
Banken in Europa 
Heb je vragen over je privacy binnen PSD2? 
Dat is je goed recht. Het grote voordeel van 
de nieuwe regel is dat je zelf beslist wie 
wanneer toegang heeft tot je betaalgege-
vens. Een voorbeeld: je kan een BNP Pari-
bas Fortisrekening koppelen aan KBC Mo-
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bile. Om de 90 dagen moet je daarvoor 
opnieuw toestemming geven aan KBC om 
de betaalinfo van je Fortisrekening op te ha-
len. Wens je niet verder te gaan? Dan kan je 
de koppeling simpelweg afbreken. Banken 
en niet-bancaire bedrijven raden aan om al-
leen toegang te geven bij diensten die je vol-
ledig vertrouwt. Ze roepen ook op om uit te 
kijken voor phishing want er zijn altijd men-
sen die misbruik kunnen maken van de 
PSD2-regels voor frauduleuze zaken. 
 
Op het moment van schrijven zijn de mees-
te banken in Europa vertrouwd met PSD2 
en voldoen ze aan de juiste regels. Maar het 
was een lange weg en heel wat niet-bancai-
re bedrijven hebben veel tijd en geld moe-
ten pompen in de regels. Veel klassieke 
banken wilden die betaalinfo namelijk niet 
delen met anderen. Die data willen ze na-
tuurlijk zelf houden uit schrik dat een con-
current er beter mee om kan. Als we het ons 
goed herinneren was KBC een van de eer-
sten die mee in het PSD2-verhaal ging. Een 
bank als BNP Paribas Fortis daarentegen 
heeft wel nog lang moeilijk gedaan. Zo kon 
de Belgische app Cake heel lang geen betaal-
info verwerken van de Franse grootbank.  
 
 

En de consument? 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat jij als 
consument hiervan kan profiteren. Je hoeft 
je betaalinfo niet bij één speler te houden. 
Ook van bank wisselen gaat daardoor een 
stuk vlotter. Sinds december is het bijvoor-
beeld mogelijk om al je rekeningen in één 
keer over te brengen via bankswitching. 
Een tool die al een tijdje bestaat, maar nu 
pas de mogelijkheid biedt om ook spaarre-
keningen vlot over te brengen. Je ziet het, 
via PSD2 wordt de financiële markt voor 
een deel opengebroken. Ze wordt een stuk-
je transparanter en de consument heeft 
meer te zeggen over zijn/haar eigen bank-
informatie.  

 
Conclusie 
Dit jaar zijn er heel wat nieuwe financiële 
spelers bijgekomen op de Europese betaal-
markt. Kosten zijn eindelijk weggevallen 
en we zien steeds meer innovatieve spelers 
uitgroeien tot vertrouwde diensten. En dat 
is een goede zaak. Het heeft lang genoeg 
geduurd dat klassieke banken bleven han-
gen in hun aloude manier van werken. 
PSD2 geeft innovatie en transparantie een 
enorme boost. De apps Accountable en 
Cake zijn daar een prachtig voorbeeld van. 
De Nationale Bank krijgt ook ieder jaar 
meer en meer aanvragen van bedrijven om 
op basis van PSD2 een dienst aan te bie-
den. Banken die weigeren de regels te vol-
gen? Die worden simpelweg aan de kant 
geschoven en door hun eigen klanten onder 
druk gezet. Het heeft niet lang geduurd eer 
ook BNP Paribas mee was in het verhaal. 
De klant is koning, vandaag meer dan ooit. 

De herziene wetgeving is een goede zaak voor de Europese betaalmarkt. 

Voor de consument is de nieuwe regel veiliger. 

Het doel van PSD2 
De regel staat voluit voor Payment 
Services Directive 2. De Europese 
wetgeving heeft één uniform doel: 
de betaalmarkt eenvoudiger, trans-
paranter, veiliger en betaalbaarder 
maken. Innovatie staat op nummer 
1 en de consument moet er baat bij 
hebben.  
 

 Je bepaalt zelf 
met wie en wanneer je 

betaalinfo deelt.” 
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De bankingapplicatie Cake probeert 
voor een revolutie te zorgen binnen de 
traditionele financiële sector. We sprak-
en met co-founder Davy Kestens over 
de unieke visie en het businessmodel 
van het bedrijf. -  Door Jens Jonkers 

Davy Kestens, Cake 

“Cake brengt
openheid in een 
gesloten sector 

Op 31 januari 2020 zag de mobiele 
bankingapplicatie Cake het le-
venslicht. De zes co-founders wil-

den uitpakken met een verfrissend con-
cept. Via de applicatie kan je al je 
bankrekeningen op één plek samenvoegen. 
Zo krijg je een gedetailleerd en helder over-
zicht van je maandelijkse uitgaven. Maar 
wat de formule van Cake pas echt bijzonder 
maakt, is dat gebruikers beloond worden 
voor het gebruik van de applicatie. CEO 
Davy Kestens geeft wat meer tekst en uit-
leg bij de unieke visie en manier van wer-
ken die Cake onderscheidt van andere mo-
biele bankingapplicaties. 
 
De omgekeerde weg 
Nog voor de ontwikkeling van het platform 
van start ging, was al duidelijk dat Cake 
geen alledaags project zou zijn. “De meeste 
start-ups beginnen met een product. Wij 

hebben het anders aangepakt: wij hadden 
eerst onze visie en het team al klaar en zijn 
dan pas over een product beginnen naden-
ken”, legt Kestens uit. “We hadden enkele 
criteria vooropgesteld. Ons idee moest iets 
‘nieuws’ brengen in een sector die stil-
stond, op Europese schaal uitvoerbaar zijn 
en vooral een grote impact hebben op men-
sen. Er moest aan de keukentafel over ge-
sproken worden.”  
 
Uiteindelijk bleek de financiële sector die 
factoren samen te brengen. “Toen ik terug-
keerde vanuit de Verenigde Staten naar 
België raakte ik wat gefrustreerd over hoe 
de banken hier werken. In Amerika zijn de 
banken veel opener. Hoewel grootbanken 
wel investeren in innovatie zijn hun syste-
men nog vrij log. Langs de andere kant zien 
we de opkomst van neobanken. Die tonen 
aan dat mensen nood hebben aan financiële 

tools met een modernere interface. Toch 
sluiten mensen zich eerder voor een tweede 
of zelfs derde rekening aan bij een neo-
bank, omdat de drempel om over te stap-
pen vrij hoog is. Zo kwamen we uiteindelijk 
tot twee grote vragen die we met ons pro-
duct wilden beantwoorden: hoe kunnen we 
bankrekeningen terug meer geld laten op-
brengen en hoe kunnen we de neobanker-
varing aanbieden zonder dat mensen de 
overstap moeten maken? We stelden van 
daaruit een team samen van mensen die de 
financiële markt kenden.” En zo geschied-
de Cake. 
 
Iedereen krijgt een stuk 
van de Cake 
Cake is om twee redenen interessant voor 
zowel consumenten als bedrijven. Ten eer-
ste werkt het platform volledig bankonaf-
hankelijk. Cake biedt zelf geen financiële 
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producten zoals kredietleningen aan. Vol-
gens Kestens is dat een belangrijk gegeven 
voor de propositie van het bedrijf. Cake wil 
zich vooral als een databedrijf in de markt 
zetten. Daar is het businessmodel ook rond 
gebouwd. Het bedrijf aggregeert geanoni-
miseerde transactiedata van gebruikers en 
biedt die in de vorm van onderzoeksrappor-
ten aan voor geïnteresseerde partnerbe-
drijven. De rapporten bevatten zeer inte-
ressante data voor retailers en merken. 
“Wij gaan verder dan gewoon marktonder-
zoek. Wij bieden real-time data gebaseerd 
op transacties, geen gedeclareerd gedrag. 
Bovendien kunnen onze gegevens ook de 
impact die verschillende sectoren op el-
kaar hebben in kaart brengen.” 
 
Gelukkig voor ons krijgen wij als gebruiker 
iets terug voor onze gegevens. Cake werkt 
met verschillende beloningssystemen. 
Partnerbedrijven kunnen intekenen voor 
een cashbacksysteem waarbij een stukje 
van een aankoop kan worden terugbetaald 
als die gebeurt via een gekoppelde reke-
ning in de Cake-app. Maar het bedrijf be-
loont haar gebruikers ook rechtstreeks. 
Elke maand verdeelt Cake een stuk van de 
inkomsten uit de datarapporten over alle 
gebruikers die meedoen met het systeem. 
Kestens noemt dit een ‘datadividend’. “Het 
is belangrijk voor onze filosofie dat gebrui-
kers iets over houden aan onze diensten. Ik 
vind dat ook niet meer dan fair.” 
 
Kestens legt verder uit dat het bedrijf veel 
waarde hecht aan privacy en transparan-
tie. “Wij zijn een nieuwe speler op een nieu-
we markt. Wij moeten de consument nog 
overtuigen dat we 100% betrouwbaar zijn. 

Je vindt bij ons daarom geen kleine letter-
tjes: wij zijn transparant in alles wat we 
doen en werken volledig conform met de 
PSD2-wetgeving.” Cake geeft daarom niet 
enkel uitgebreide informatie over het pri-
vacybeleid, op hun website tonen ze ook 
een overzicht van toekomstige vernieuwin-
gen. “Gebruikers kunnen ook zelf mee 
nieuwe ideeën op de lijst zetten en erop 
stemmen. Dat biedt geen garantie dat die 
feature er ook komt, maar het geeft ons wel 
een idee van wat mensen willen. We zien 
trouwens dat de grootbanken regelmatige 
bezoekers zijn van de roadmap. Als je 
transparant wil zijn, moet je dat erbij ne-
men zeker?”, aldus Kestens. 
 
Geen concurrentie maar 
aanvulling 
Cake heeft dan ook niet de ambitie om te 
concurreren met banken. Recente samen-
werkingen met Aion en Argenta en de toe-
voeging van Cake for Banks aan het portfo-
lio illustreren dat. “Cake is een aanvulling 
op traditionele bankdiensten. Een samen-
werking zoals met Argenta kan voor ieder-
een gunstig zijn. De financiële markt is hy-
percompetitief; hoe meer banken kunnen 

aanbieden aan hun klanten, hoe minder 
snel die geneigd zijn over te stappen. Voor 
ons betekent het een enorme versnelling 
van ons businessmodel.” Kestens ziet dus 
zelf geen conflict tussen nauwer samenwer-
ken met banken en de bankonafhankelijke 
status van Cake. “Er zouden zich proble-
men kunnen voordoen als wij zelf financiële 
producten zouden gaan aanbieden. Maar 
dat zou ingaan tegen onze propositie. De 
ondersteuning door banken geeft ons plat-
form juist extra credibiliteit om mensen 
met minder techvoeling te overtuigen.”  
 
De ambities van Kestens en Cake zijn nog 
verre van vervuld. “We hebben in ons eer-
ste jaar 50.000 mensen overtuigd. Dat 
mocht voor mij nog wat meer zijn, maar het 
platform was nog experimenteel en de co-
ronacrisis heeft ook niet geholpen. In een 
volgende fase willen we internationaal 
gaan uitbreiden. Aangezien we een Europe-
se PSD2-licentie hebben, kunnen we dat 
ook. Maar het aantal gebruikers is geen 
hoofddoel voor ons. We willen in de eerste 
plaats een dienst met een meerwaarde aan-
bieden. Ons businessmodel heeft zich be-
wezen”, besluit Kestens. 

 Het is niet meer 
dan fair dat als we data 
van klanten gebruiken, 

zij daar iets voor 
terugkrijgen.”   
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Hoe realistisch is het scenario dat we in de nabije toekomst 
ook in België met cryptomunten aankopen kunnen doen? Om 
die vraag te beantwoorden moeten we eerst een beter inzicht 
krijgen in de werking van cryptomunten en waar de grootste 
valkuilen en uitdagingen liggen.  -  Door Marijn Ceulemans 

Cryptomunten als betaalmiddel in België  

Shoppen we straks 
massaal in Bitcoin?   

Cryptomunten als de Bitcoin duiken 
voortdurend op in het nieuws. Vaak 
gaat het dan om de rare bok-

kesprongen die de koers maakt. Hoewel 
dat niet meteen vertrouwen schept, doen 
grote en kleine ondernemingen toch in-
spanningen om de trein (van zodra die echt 
zou vertrekken) niet te missen. Misschien 
wel het grootste ontbrekende element voor 
een vertrouwensbasis is een centrale in-
stelling. Bij traditionele valuta, zoals de 
euro, houdt de Europese Centrale Bank 
toezicht over de munteenheid. Cryptovalu-
ta bestaan volledig buiten het toezicht van 

een dergelijk orgaan en dat is ook een van 
de redenen waarom ze (nog) niet op een ge-
lijkaardig vertrouwen kunnen rekenen in 
de financiële wereld. Los daarvan worden 
ze wel gewoon verhandeld en kunnen beleg-
gers erop speculeren. Volgens cijferspecia-
list Statista telde de cryptomarkt in augus-
tus 2021 maar liefst 5.840 verschillende 
cryptomunten.  
Toch zijn er maar een handvol digitale valu-
ta die een aanzienlijke beurswaarde heb-
ben. De meest waardevolle cryptovaluta na 
de Bitcoin zijn Yearn.Finance (39.000 dol-
lar per eenheid), Ethereum (3.544 dollar 

per munt), Maker (3.500 dollar per stuk) en 
Binance Coin (475 dollar per munt). Andere 
munten, zoals Dogecoin, genieten van be-
kendheid doordat publieke figuren (zoals 
Elon Musk) de munt onder de aandacht 
brengen. Desondanks haalde de koers van 
Dogecoin eind augustus amper 0,28 dollar. 
Het bestaan van dergelijke munten lijkt 
dus eerder symbolisch, al kan een koers al-
tijd uit het niets exploderen wanneer de 
munt plots onderschreven zou worden door 
grote bedrijven of invloedrijke personen. 
Een goed voorbeeld daarvan is de Bitcoin. 
Zijn koers schoot begin februari met 11 pro-
cent omhoog, toen Tesla-CEO Elon Musk 
aankondigde dat zijn bedrijf de munt zou 
gaan aanvaarden als betaalmiddel. Eén bit-
coin was toen plots 45.000 dollar waard en 
in maart liep dat zelfs op tot bijna 59.000 
dollar. Na die piek zakte de koers ook weer 
vrij snel. In mei uitte Musk toch weer twij-
fels over het stroomverbruik dat nodig is 
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om Bitcoin te delven. Dat heeft de koers 
doen dalen tot een dieptepunt van 26.261 
dollar op 20 juli. Daarna nam de Tesla-CEO 
de munt weer wél in overweging. Het wel-
les-nietesspelletje heeft de koers doen fluc-
tueren, om uiteindelijk te eindigen op een 
relatief ‘stabiele’ koers van net geen 47.000 
dollar op 1 september. Dat de koers van een 
digitale munt zodanig beïnvloed kan wor-
den door enkele tweets van een CEO, helpt 
het vertrouwen uiteraard niet. 

De beurshandel in
cryptomunten 
De technologie die de beurshandel in cryp-
tomunten mogelijk maakt, heet block-
chain. Concreet is dat een digitaal register 
van opgeslagen transactiegeschiedenis. 
Daarin is terug te vinden wie er al eigenaar 
is geweest van de bedragen. Alle transac-
ties worden opgeslagen in zogenaamde 
‘blocks’, waarbij nieuwe blocks in het begin 

van de reeks of ‘chain’ bewaard worden. Die 
gegevens worden wel geëncrypteerd, zodat 
ze niet zomaar door iedereen gelezen kun-
nen worden. Het is een gigantisch netwerk 
van computers en blockchainsoftware dat 
het systeem overeind houdt. Om actief te 
zijn op de beurs, moet je een rekening ope-
nen en de volledige waarde van je aankoop 
met traditionele valuta betalen. Daarna 
kan je de cryptomunten in een wallet bewa-
ren tot je ze wil verkopen of er graag meer 
van in je portemonnee hebt. Die wallet heb 
je ook nodig om cryptovaluta over te ma-
ken naar een andere gebruiker. De transac-

tie wordt eerst toegevoegd aan de block-
chain en verwerkt. Pas wanneer dat 
gebeurd is, wordt de transactie afgerond. 
Dat is het proces dat ‘mining’ genoemd 
wordt, het spreekwoordelijk delven van de 
munten binnen de blockchain. In de prak-
tijk zijn dat ingewikkelde berekeningen 
waarmee nieuwe hoeveelheden van een be-
paalde cryptomunt gedelfd en in het leven 
geroepen worden. Er is geen centrale in-
stantie, waardoor je de cryptovaluta dus 
effectief zelf bezit. Hoewel dat aantrekke-
lijk lijkt, is het gebrek aan vertrouwen van 
de financiële wereld en traditionele instan-
ties nog altijd het grootste struikelblok. 

Bitcoin als betaalmiddel 
in België 
Bitcoin heeft ook in ingang gevonden als 
betaalmiddel in Belgische steden, voorna-
melijk in Vlaanderen en Brussel. Coinmap.
org biedt een up-to-date geografisch over-

 Het zou een 
logische evolutie zijn 

om digitaal te winkelen 
met een digitale munt”

Een welles-nietesspelletje van Elon Musk heeft de koers van Bitcoin doen fluctueren. 

TechPulse I  ICT Jaarboek 2021-2022 91

FINANCE ACHTERGROND  



zicht van alle ondernemingen die met Bit-
coin werken en is wat dat betreft een uitste-
kende referentie. Wat blijkt? Gent is de 
absolute koploper. 17 ondernemers aan-
vaarden er Bitcoin voor hun betalingen. 
Onder hen bevinden zich enkele video-
gameshops en hippere winkels, die zoals te 
verwachten meer affiniteit zouden hebben 
met cryptomunten. Maar het merendeel 
van de winkels betreft horecazaken, kle-
dingwinkels en de doorsnee shops die je in 
stedelijke winkelstraten mag verwachten. 
Hetzelfde profiel geldt voor de andere ste-
den waar Bitcoin al ingang gevonden heeft. 
Na Gent volgt de streek rond Ieper, met 14 
Bitcoin-betaalpunten. Op enige afstand 
volgen Antwerpen en Brugge, met 8 inter-
actiepunten. Verder ligt het adoptieniveau 
van de Bitcoin nog bijzonder laag, zoals je 
op de bovenstaande kaart van Coinmap.
org kan zien. 

Digitaal shoppen met 
digitale munt 
Online betalen met Bitcoin kan tot op he-
den voornamelijk bij de grote jongens, mul-
tinationals als Tesla, Amazon en Burger 
King. In België kan online betalen met Bit-
coin niet of amper. Toch valt te verwachten 
dat de grote bedrijven ook in ons land een 
voortrekkersrol zullen gaan spelen als het 
aankomt op onlinebetalingen met Bitcoin. 

Het zou nu eenmaal een logische evolutie 
zijn om digitaal te winkelen met een digita-
le munt. Bij onlinebetalingen met Bitcoin 
valt de cryptomunt terug op Coinbase als 
tussenpersoon. Hun rol valt te vergelijken 
met die van PayPal. Coinbase is de instan-
tie die de verwerking van de betalingen op 
zich neemt. Zij garanderen, in het spoor 
van klassiekere voorgangers als Ogone en 
PayPal, ook de veiligheid van die betalin-
gen. Daarnaast verwerkt Bitpay betalin-
gen in webshops met Bitcoin. Belangrijk 
om op te merken is dat ze de Bitcoin (BTC) 
ook nog eens omzetten naar reguliere valu-
ta, zoals de euro, dollar of Britse pond.  

Nog geen stormloop 
Pas wanneer online shoppen met crypto-
munten als Bitcoin de bovenhand krijgt, 
wordt het realistisch voor eigenaars van 
fysieke winkels om de eerste stappen te 
wagen. Een transactie via Bitcoin houdt 
ook nog steeds een risico in. In theorie 
zou het zomaar kunnen dat de handelaar 
een betaling toestaat, maar de hoeveel-
heid bitcoin dan overschrijft naar een 
persoonlijke rekening, in de plaats van de 
bankrekening van de onderneming. Daar 
komt nog bij dat de transactiekosten las-
tig te bepalen zijn, omdat het geen vaste 
kost betreft. Die is afhankelijk van het 
bedrag en de hoeveelheid transacties die 

 Cryptomunten 
missen nog altijd het 
vertrouwen omdat ze 
niet centraal beheerd 

worden”

Het adoptieniveau van Bitcoin volgens Coinmap.org op 2 september 2021. 

op dat moment gedaan worden.  
Concluderend kunnen we stellen dat het 
wettelijk kader ontbreekt om Bitcoin op dit 
moment al een volwaardige rol te geven in 
ons economisch systeem. Zo zullen werkge-
vers hun mensen dus nog niet meteen in 
bitcoin mogen uitbetalen. De loonbescher-
mingswet zegt dat verloningen in een wet-
telijk gangbare munt uitbetaald moeten 
worden. Het is maar één voorbeeld van hoe 
het wettelijke kader voor de invoering van 
deze nieuwe technologie compleet ont-
breekt. De instabiliteit van de koers en het 
gebrek aan een centrale bank of andere 
controle-instantie zaaien nog te veel twijfel 
over de betrouwbaarheid van Bitcoin en an-
dere cryptovaluta. Pas wanneer ze hun kin-
derschoenen ontgroeid zijn, zullen digitale 
munten echt een sleutelrol gaan spelen in 
onze samenleving en lokale economie. 
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Technologie 
in België: 

Onderzoek en 
methodologie

Als vanouds worden in het ICT Jaarboek 
de resultaten van een grootschalig (eigen) 
onderzoek behandeld. Dit onderzoek wordt 
gehouden onder zakelijke gebruikers en beslis-
singsnemers inzake ICT en technologie. Het 
geeft dan ook een goed beeld van het gebruik 
van technologie, de tevredenheid ten aanzien 
van producten en diensten van de grootste 
spelers op vlak van ICT en technologie in 
België, en de evolutie van investeringen in 
ICT-oplossingen door Belgische organisaties.

Dit jaar grepen we voor ons jaarlijks marktonderzoek terug naar de 
meer gebruikelijke formule. Het eerste deel van het onderzoek (dat 
polst naar marktaandelen en tevredenheid) en het tweede deel (dat 
polst naar plannen, investeringen en trend) werden op zeer korte ter-
mijn na elkaar afgenomen. De resultaten van deel 2 kon je al lezen 
in de hoofdstukken Plannen en Investeringen, Social, Mobile, Digital 
Transformation en Privacy & Security. In dit hoofdstuk behandelen 
we de resultaten van het eerste deel van het onderzoek. 

Voor het eerste deel van het onderzoek (marktaandelen en tevre-
denheid) werd in de maanden juni en juli 2021 een online enquête 
afgenomen bij ICT-verantwoordelijken en/of beslissingsnemers uit 
Belgische organisaties. Deze enquête werd door 385 respondenten 
ingevuld. Een kleinere steekproef dan voor het onderzoek van 2020 

toen 694 respondenten deelnamen. Van de respondenten is 55% 
werkzaam in een klein bedrijf (tot 49 werknemers), 17% werkt in 
een middelgroot bedrijf (tussen de 50 en 499 werknemers) en 27% 
in een groot bedrijf (500 werknemers of meer). De groep van kleine 
bedrijven is daarmee sterker vertegenwoordigd dan andere jaren, 
al zijn overige bedrijfsgroepen ook nog goed vertegenwoordigd. 
Ook over de verschillende sectoren heen is er voldoende diversiteit 
om de resultaten representatief te maken voor het Belgische busi-
nesslandschap. 35,6% van de respondenten is actief binnen een 
IT-functie.

De tweede online enquête werd georganiseerd tijdens de maand 
augustus. Omwille van de kortere periode anticipeerden we op een 
kleiner aantal deelnemers en uiteindelijk namen 148 respondenten 
deel aan de studie. We hebben hier opnieuw een mooie mix tussen 
kleine en grote bedrijven: 48% is werkzaam bij een bedrijf met 1-50 
werknemers, 23% bij een bedrijf tot 500 werknemers en 29% bij een 
bedrijf met meer dan 500 werknemers. Het aandeel van deelnemers 
in een IT-functie ligt met 37,8% hoger dan bij het eerste deel. De 
steekproef is voor het tweede deel diverser en daardoor kunnen we 
ondanks het lagere aantal deelnemers een goed beeld schetsen van 
het Belgische IT- en businesslandschap.

De analyse van de resultaten werd uitgevoerd door de redactie van 
TechPulse Business. Omdat het al het zeventiende jaar op rij is dat 
we de marktstudie organiseren, kijken we tijdens de analyse ook 
naar langetermijnevoluties.
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Technologie 
in België: 

Onderzoek en 
methodologie

Belgische 
marktcijfers
software
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BESTURINGS- 
SYSTEEM:  
Windows 10 blijft  
de onbetwiste 
OS-koning
Ook dit jaar liegen de cijfers er niet om: Windows 
10 blijft met afstand de marktleider. Groot, klein, 
middelgroot: bedrijven kiezen meestal voor het be-
sturingssysteem van Microsoft dat al sinds 2015 
de standaard is. De dominantie van Windows 10 is 
zelfs nog groter dan vorig jaar: het aandeel steeg 
van 43 naar 47 procent . Linux kende een kleine 
terugval van 11 naar 9 procent, waardoor macOS 
haar tweede positie weer wat kan verstevigen. 
ChromeOS blijft zijn opmars verderzetten en nadert 
stilaan de 11 procent. Het besturingssysteem van 
Google zou volgend jaar dat van Apple kunnen 
voorbijsteken. Het gebruik van oudere versies van 
Windows begint stilaan af te nemen nu deze niet 
meer van updates worden voorzien. Windows was 
in 2020 nog op 9 procent van alle bedrijfscom-
puters aanwezig, nu is dat geen 7 procent meer. 
Ongeveer 17 procent van de bevraagde bedrijven 
werkt anno 2021 nog op een verouderde versie van 
Windows (Windows 7, Windows 8, Windows XP, 
Windows Vista). We zijn erg benieuwd hoe de intro-
ductie van Windows 11 de verhoudingen van 2022 
zal veranderen.
Kijken we naar tevredenheid over het besturingssys-
teem, dan is de dominantie van Windows 10 lang 
niet zo uitgesproken. De gemiddelde tevredenheid 
over Windows 10 steeg wel opnieuw naar een 8,4 

. Maar gebruikers van andere besturingssystemen 
zijn daar doorgaans ook zeer tevreden over. MacOS 
krijgt een gemiddelde score van 8,3, Linux 8 en 
ChromeOS 7,65. De gemiddelde tevredenheids-
scores zitten voor bijna alle besturingssystemen in 
een stijgende lijn. Zelfs gebruikers van Windows XP 
blijken met een gemiddelde van 7,5 nog steeds zeer 
tevreden te zijn over de Windows-versie uit 2001. 

TEVREDENHEID besturingssystemen - score op 10

Linux
8,0

Windows 
10

8,4

Chrome
OS

7,65

macOS
8,3

WELKE BESTURINGSSYSTEMEN ZIJN 
AANWEZIG IN JE ORGANISATIE?

Windows 8 3,12%

Windows 10
47,02%

macOS
13,14%

Linux
 (Ubuntu,
Debian)
9,35%

Chrome OS
10,70%

Windows 7
6,87%

Windows XP
4,88%

Anders 2,85%

Windows Vista 2,17%
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CRM: 
Microsoft verplettert 
de concurrentie
De sterke greep die Microsoft heeft op de software-
markt, blijkt ook uit de cijfers voor CRM-toepassin-
gen. Met een marktaandeel van 33 procent kiest 
één op de drie bedrijven voor Microsoft Dynamics. 
Vorig jaar was dit nog 28 procent. Onder Microsoft 
zien we de zogenaamde restgroep (waar eigen 
oplossingen en lokale spelers onder vallen) stijgen 
naar de 20 procent. Dat wijst toch op een fragmen-
tatie in de markt. Salesforce en Oracle maken een 
vervelende duik en ook Teamleader lijkt de rol als 
Belgische uitdager van de Amerikaanse grootheden 
lichtjes te lossen.
Microsoft haalt dit jaar na een lichte daling vorig 
jaar weer een tevredenheidsscore van meer dan 8. 
Zij zien de enige CRM-leverancier die dat haalt. Ook 
Oracle krijgt jaar na jaar een goede score van haar 
klanten, maar het bedrijf ziet zich net als in 2020 
karig beloond met een slinkend aandeel. Met een 
score van 6,6 zal Teamleader een tandje moeten 
bijsteken willen zij als Belgische speler hun thuis-
markt veroveren. 

TEVREDENHEID
CRM-toepassingen - score op 10

Oracle
7,56

Microsoft
8,11

SAP
7,15

Anders
7,22

Salesforce.
com

7,44

Selligent 3,20%

WELKE CRM-TOEPASSINGEN ZIJN 
AANWEZIG IN JE ORGANISATIE?

Microsoft
33,33%

SAP 12,53%

Oracle
7,20%

Salesforce.com
8,53%

Teamleader
5,33%

Unit4 
3,73%

Sage 3,47%

Infor 2,93%

Anders 
19,73%
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ERP:  Microsoft  
bevestigt, maar 
krijgt concurrentie
De grote winnaar is alweer Microsoft. Sinds 2020 
is Microsoft Dynamics 365 ook de populairste 
ERP-software in België en dat is in 2021 niet an-
ders. Maar het is spannend voor de verandering. 
Het aandeel van Microsoft bleef hangen rond de 
25 procent, terwijl de restgroep doorgroeit naar 24 
procent. Van een hegemonie kunnen we dus niet 
spreken. Staat Microsoft volgend jaar nog aan de 
leiding? 
Als de tevredenheidsscores iets zeggen, dan hoeft 
Microsoft niet snel te vrezen voor zijn leidersplaats. 
Voor Microsoft steeg die van 7,4 naar 7,9. Een 
kleinere speler die een opvallend hoge score haalt 
is Exact. Met een tevredenheidsscore van 7,4 staat 
deze Belgische speler netjes op de tweede plaats.  

TEVREDENHEID
besturingssystemen - score op 10

Oracle
6,9

Microsoft
7,9

Exact
7,4

SAP
6,9

WELKE ERP-TOEPASSINGEN ZIJN 
AANWEZIG IN JE ORGANISATIE?

IBS 3,03%

Afas 3,03%
Microsoft

25,07%

Lawson 2,57%

Anders 
23,97%

SAP 15,15%

Exact
5,23%

Oracle
7,71%

Unit4
3,86%

Centric 
3,58%

Sage 3,58%

Infor 3,03%
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BUSINESS 
INTELLIGENCE 
EN ANALYTICS:  
Maatwerk wint aan 
belang 
De categorie ‘Business intelligence en analytics’ is 
altijd de meest omvangrijke van deze studie. Maar 
toch tonen de cijfers gelijkaardige patronen met 
de CRM- en ERP-toepassingen, hoe verschillend 
de categorieën ook zijn. We verwachten al enkele 
jaren dat dit een van de categorieën bij uitstek 
is waar maatwerk op termijn kan excelleren. Het 
aandeel van de Anders-categorie steeg dit jaar dan 
ook van 16 naar 21 procent. Maar het cijfer van 
Microsoft is voorlopig nog te groot om te evenaren. 
Het aandeel van Microsofts Power BI balanceert al 
enkele jaren rond de 30 à 31 procent. Dat betekent 
dat er ook verliezers moeten zijn en dat zijn dit jaar 
SAP en IBM/Cognos.
Op vlak van tevredenheid ziet Microsoft zijn score 
weer stijgen richting een 8. Een spectaculaire 
daling in het marktkaandeel hoeven we nog niet 
meteen te verwachten. Oracle, SAP en Qlik kunnen 
meer dan behoorlijke tevredenheidsscores voorleg-
gen. IBM/Cognos zakt onder de 7, wat toch zorg-
wekkend is. De tevredenheid over de overige oplos-
singen blijkt met een 6,8 niet heel hoog te zijn.

Microstrategy 4,93%

TEVREDENHEID
BI/Analytics-toepassingen - score op 10

Oracle
7,0

Microsoft
7,9

IBM/
Cognos
6,7

Qlik
7,3

SAP/
Business 
Objects
7,0

WELKE BI/ANALYTICS-TOEPASSINGEN 
ZIJN AANWEZIG IN JE ORGANISATIE?

Microsoft
30,26%

Maatwerk 
21,38%

Oracle 9,21%

SAP/Business Objects
11,84%

Qlik 6,58%

IBM/Cog-
nos 5,92%

SAS 5,92%

Information Builders 3,95%
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DOCUMENT 
MANAGEMENT:   
Wie bedreigt  
MS Office? 
Geen verrassingen hier. Microsoft staat aan de 
leiding en het zou ons verbazen als daar de ko-
mende jaren verandering in zou komen. Wie do-
cumentmanagement zegt, zegt Microsoft Office. 
Het softwarepakket met bekende toepassingen 
als Word en Excel geldt al jaren als de norm in 
elke huiskamer en elk kantoor. Naast Office heeft 
Microsoft ook nog eens Sharepoint in huis, een 
veelgebruikte tool voor de opslag en het beheer van 
documenten in de cloud. Het hoeft dan ook niet te 
verbazen dat meer dan 1 op de 2 bedrijven steunt 
op Office voor documentmanagement. Dat aandeel 
blijft overigens elk jaar doorgroeien, want vorig jaar 
bedroeg dat 47 procent. Als we de Anders-catego-
rie hier even buiten beschouwing laten, komt geen 
enkele partij niet in de buurt van een marktaandeel 
van 10 procent. In zijn jubileumjaar zakt Drupal van 
7 procent naar 5,5 procent.
Microsoft laat de concurrentie ook achter zich als 
we peilen naar de tevredenheid. Microsoft scoort 
met 8,3 beter dan vorig jaar, toen ze onder de 8 
zakten. De platformen van Drupal en Oracle wor-
den ook wel gesmaakt door hun gebruikers. 
 

Alfresco 3,34%

EMC/Documentum 
3,10%

TEVREDENHEID document 
management-toepassingen - score op 10

Oracle
7,3

Microsoft
8,3

Drupal
7,4

Maatwerk
7,3

WELKE DOCUMENT MANAGEMENT-TOEPASSINGEN 
ZIJN AANWEZIG IN JE ORGANISATIE?

Microsoft
54,18%

Anders
17,66%

Open Text 
4,53%

Oracle 5,49%

Drupal
4,30%

IBM 3,82%
Iris 3,58%
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ACCOUNTING-
TOEPASSINGEN:   
Boekhouden blijft 
werk op maat
Pas sinds 2019 peilen we naar accounting-toepas-
singen die gebruikt worden. Uit ons onderzoek van 
vorig jaar bleek dat accounting een van de domei-
nen is waarin bedrijven het sterkst nood hebben 
aan een software die voldoet aan hun specifieke 
noden. In de sector is men het minst tevreden met 
het beschikbare aanbod. Ook dit jaar zien we dat 
er meestal wordt gekozen voor maatwerk of een 
eigen ontwikkeling. Na een lichte daling in 2020 
stijgt het aandeel van de groep Anders naar 48 
procent, bijna de helft van de respondenten dus. 
Enkel Exact heeft zich staande kunnen dit jaar, hun 
aandeel daalde met slechts 2 procent, waar aan-
bieders zoals Kluwer en Winbooks onder de tien 
procent zakten.  
Exact scoort dan ook het beste op tevredenheid; 
een gemiddelde score van 7,5. Dat is op hetzelfde 
niveau met hoe de categorie Anders beoordeeld 
wordt. In 2020 kreeg Kluwer nog de hoogste tevre-
denheidscore van zijn klanten, maar dit jaar daalt 
die van 7,4 naar 6,7. Daar zag Kluwer zich ook voor 
afgestraft in de marktaandelen. 

Inaras 3,98%

Anders
7,4

Kluwer
6,7

Winbooks
7,1

Exact
7,5

Anders
48,62%

Exact11,62%

Winbooks
7,03%
Kluwer
8,26%

Afas
5,50%

Wings
5,20%

Sage 4,89%

Unit4 4,89%

TEVREDENHEID 
accounting-toepassingen - score op 10

WELKE ACCOUNTING-TOEPASSINGEN ZIJN 
AANWEZIG IN JE ORGANISATIE?
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BACK-UP:
Daar is Microsoft 
weer
Een betrouwbare back-upserver is cruciaal voor 
elke onderneming. De marktverhoudingen liggen 
al jarenlang dicht bij elkaar. Het is toch weer Mi-
crosoft dat de eer opstrijkt met een marktaandeel 
van 22 procent. Het is echter niet het hoogste 
percentage, want 24,5 procent van de responden-
ten duidden de antwoordoptie Anders aan. De strijd 
is binnen dit marktsegment dus nog zeker niet 
beslecht. De belangrijkste concurrent Veeam zakt 
jaar op jaar verder weg. In 2019 was het nog de 
grootste speler, nu moet Veaam met een percenta-
ge van 11,5 procent mogelijk vrezen om ooit naast 
het podium te vallen.
De tevredenheidsscores liggen voor back-uptoe-
passingen traditioneel weer vrij hoog. Veaam 
gaat opnieuw naar een score van 8 en mag zich 
de back-upleverancier met de hoogste klanttevre-
denheid noemen. Tegenvaller voor Microsoft, dat 
met een score van 7,7 ook HP en IBM moet laten 
voorgaan.

 

Veritas 3,86%
Anders
24,58%

Microsoft
22,17%

Veeam 11,57%

Dell / EMC
6,51%

HP
10,60%

Symantec
6,27%

Barracuda 
5,54%

IBM 5,30%

Commvault 3,61%

IBM
7,9

Veaam
8,0

HP
7,9

Anders
7,5

Microsoft
7,7

TEVREDENHEID  
back-uptoepassingen - score op 10

WELKE BACK-UPTOEPASSINGEN ZIJN 
AANWEZIG IN JE ORGANISATIE?   
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ANTIVIRUS:   
Fragmentatie troef
De antivirusmarkt blijkt uitzonderlijk competitief te 
zijn. Al voor het derde jaar op rij zijn de verhoudin-
gen volledig omgegooid. McAfee en AVG vechten 
al jarenlang om het been, maar dit jaar loopt derde 
hond Symantec ermee heen. Opvallend, want in 
2020 leek Symantec nog af te haken. Dit jaar lost 
AVG de kopgroep. Het meest opmerkelijke is dat de 
categorie Anders voor het eerst bovenaan staat dit 
jaar. Het lijkt er dus op dat bedrijven niet meer kun-
nen kiezen tussen al die evenwaardige aanbieders 
op de markt en dan maar zelf een oplossing uit-
werken. We zijn benieuwd of deze trend zich blijft 
doorzetten. Volgend jaar kunnen de verhoudingen 
weer helemaal anders zijn.
Net zoals de marktaandelen liggen de tevreden-
heidsscores zeer dicht bij elkaar. De meeste grote 
spelers krijgen een quotering tussen 7,5 en 8,0, 
zeker niet slecht. Er is er ééntje die een score van 
8 kan halen: Bitdefender. Met 6 procent zit deze 
antivirussoftware in de subtop. 

Cisco Security Agent 
2,90%

Anders 10,58 

Symantec 9,13%

Avast 
8,41%

Bitdefender 
6,09%

AVG 
7,68 

Kaspersky 
8,12%

McAfee 
8,26%

F-Secure 4,35%

Trend Micro 
4,20%

Avira 3,91%

Bullguard
3,77%

Malwarebytes 5,65%

ESET 3,77%

Sophos 3,33%

Fortinet 2,90%

G DATA 2,61%

Panda 2,32% Comodo 2,03%

Symantec
7,9

Bitdefender
8,0

Anders
7,6 

McAfee
7,6

Avast
7,7

WELKE ANTIVIRUSTOEPASSINGEN ZIJN 
AANWEZIG IN JE ORGANISATIE?

TEVREDENHEID 
antivirustoepassingen - score op 10
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COMMUNICATIE:   
Markt groeit terug 
naar stabiliteit
Videoconferencing-software is de belichaming van 
‘het nieuwe normaal’ en essentieel om een hybride 
werkvorm mogelijk te maken. De coronapandemie 
veroorzaakte in 2020 een schokgolf door de sector, 
dit jaar zijn de marktverhoudingen stabieler ge-
bleven. Er bleek nog één softwarediscipline te zijn 
waarin Microsoft de gouden medaille kon wegka-
pen. Eén op de drie Belgische organisaties maakt 
gebruik van Microsoft Teams, in 2020 was dit nog 
één op de vier. Zoom blijft verder doorgroeien en 
nadert de 20 procent. Met Skype heeft Microsoft 
nog een extra vertegenwoordiger op het podium. 
Skype begint wel steeds meer op te gaan in Mi-
crosoft Teams: ze zien het marktaandeel voor het 
tweede jaar op rij dalen. De derde plaats ligt voor 
het grijpen. Daar zou vooral Google Meet van moe-
ten kunnen profiteren. Tenzij Cisco met zijn nieuwe 
Webex Suite voor de verrassing kan zorgen
Microsoft Teams haalt met een gemiddelde van 
8,1 ook de beste tevredenheidsscore binnen. Daar-
na staat het dicht op elkaar. De hoge scores van 
Google Meet en Cisco Spark springen in het oog. 
Zoom moet met een score van 7,5 toch heel wat 
concurrerende platformen laten voorgaan. Maar 
over het algemeen kunnen we wel stellen dat ge-
bruikers tevreden zijn over communicatiesoftware.

 

Slack 3,10%

Microsoft
Teams

33,02 

Stride 1,48%
Flowdock 1,35%

Innovaphone
Unified

Communications
1,35%

Zoom 19,81%

Skype 
15,63%

Google 
Meet 8,76%

Anders 
7,14%

Yammer 4,04%

Cisco Spark 2,29%

Workplace by Facebook 2,02 

WELKE COMMUNICATIEPLATFORMEN ZIJN 
AANWEZIG IN JE ORGANISATIE?

TEVREDENHEID  
besturingssystemen - score op 10

Google
Meet
7,8

Microsoft 
Teams
8,1

Zoom
7,5

Skype
7,7
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Volgens de 2020 CEO and Senior Executive Survey 
van Gartner blijft groei weliswaar de grootste priori-
teit voor CEO’s, echter wordt het moeilijker om die te 
realiseren. Inkopers van technologie baseren hun 
beslissingen tegenwoordig op een veel groter aan-
tal factoren dan ooit tevoren. Technologie moet, om 
in de smaak te vallen bij de moderne inkoper, niet 
alleen zijn werk doen, maar ook veilig zijn en het pro-
ductieproces moet duurzaam zijn. Een ander be-
langrijk kenmerk waar inkopers na de pandemie 
waarschijnlijk naar zoeken is dat hardware die op 
een gedeelde werkplek staat veilig, toucless en 
eenvoudig schoon te maken is.

Dit jaar herdenkt Lexmark 30 jaar succes. Op 27 
maart 1991 werd Lexmark Inc. opgericht als een spin-
off van IBM’s activiteiten op het gebied van printers, 
typemachines en toetsenborden. Dertig jaar later 
zijn we een erkende wereldleider op het gebied van 
technologie voor beeldverwerking, met gebruikers 
in 170 landen.   
 
Dat Lexmark zo lang bestaat, is te danken aan onze 
focus op onze klanten. Al heel vroeg in onze ge-
schiedenis werd de visie van Lexmark omschreven 
als “Klanten voor het leven”. Nu, 30 jaar later, zit die 
klantgerichtheid in ons DNA en komt dit tot uiting in 
onze huidige visie: “Wij helpen klanten een blijvende 
indruk achter te laten in hun wereld.”  

Deze toewijding is de reden waarom Lexmark het 
duurzaam ontwikkelen en ontwerpen van producten 
centraal stelt bij alles wat we doen - naast dat we 
toonaangevende oplossingen leveren voor onze 
klanten die standaard toegankelijk, duurzaam en 
veilig zijn. 

Onze focus op de klant dringt door in elk aspect van 
het bedrijf. De hoogste eer die een werknemer van 
Lexmark kan behalen, is de felbegeerde “Lasting 
Impression”-award. Deze wordt jaarlijks uitgereikt 
aan werknemers die net dat beetje extra hebben 
gedaan om een positieve impact op onze klanten te 
hebben. Dat is ook de reden waarom zo veel van 
onze medewerkers al sinds de begindagen bij het 
bedrijf werken en hier blijven.

Hoewel we dit jaar de tijd nemen om terug te blik-
ken, zijn we nooit gestopt met vooruitkijken. De op-
lossingen die we momenteel aanbieden, maken 
gebruik van de nieuwste cloud- en IoT-technologie-
en. Hierdoor kunnen we alle facetten van een 
print-ecosysteem vereenvoudigen en beveiligen. 
We zijn er trots op dat we vooroplopen in de verdere 
ontwikkeling van print en dat we bedrijven kunnen 
helpen bij hun eigen digitale transformatie, zowel nu 
als in de toekomst.

Een lange levensduur voor bedrijven is moeilijk te 
bereiken. Dankzij onze focus op groei en de samen-
werking met onze partners en klanten heeft Lex-
mark de afgelopen 30 jaar een leidende rol kunnen 
spelen in de printindustrie. Daarom biedt het ook 
houvast voor hoe we ook de komende 30 jaar een 
leider willen blijven.

Bij Lexmark zijn we er trots op dat we voor onze part-
ners en klanten zowel een fantastische plek zijn om 
te werken, alsook een geweldig bedrijf om mee sa-
men te werken. 30 jaar is een prestatie die we willen 
vieren.

Lexmark

LEXMARK 30 JAAR: DE BEDRIJFS-
CONTINUÏTEIT WAARBORGEN

Lexmark 
International  
S.A./N.V.
Culliganlaan 2
Park Lane D
1831 Diegem

 +32(0)27167411 
@ info.benelux@lexmark.com
 www.lexmark.com/nl_be/
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SMARTPHONE:    
De clash der titanen 
- Samsung vs. Apple
De verhoudingen die ons onderzoek weergeeft, zijn 
grotendeels in lijn met de globale marktverhoudin-
gen binnen de smartphone-industrie. Des te meer 
groeit die uit tot een tweestrijd tussen Samsung 
en Apple (19 procent vs. 18 procent). Vorig jaar 
leek Samsung weg te lopen van Apple, maar dit 
jaar dichtte Apple de kloof. Ondanks het dalende 
marktaandeel blijft Huawei standhouden op de 
derde plaats met 7%. Nokia is de verrassing op de 
vierde plaats met 6%. De opkomst van merken als 
Xiaomi en OPPO zet zich in de Belgische zakelijke 
markt nog niet door; anno 2021 komen zij nog niet 
boven de 4% uit.
Vorig jaar verraste OnePlus met de hoogste tevre-
denheidsscore, maar dit jaar moet de flagship-killer 
zich toch weer gewonnen geven. Apple troeft met 
een score van 8,6 de 8,4 van Samsung nipt af. Ook 
Xiaomi krijgt een hoge score van 8.

 

TEVREDENHEID 
smartphones - score op 10

Samsung 
19,46%

Apple 
18,30%

Lenovo/Motorola 
5,00%

OnePlus 4,91%

Google 2,77%

Sony 2,50%
LG 2,41%

Acer 2,23%
Microsoft 2,23%

Xiaomi 3,66%

Anders/
huismerk
3,04%

OPPO 2,14%

Nokia/HMD Global 6,43%

Huawei 7,50%

WELKE SMARTPHONES ZIJN AANWEZIG
IN JE ORGANISATIE?

Samsung
8,4

OnePlus
8,4

Xiaomi
8,0

Apple
8,6
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LAPTOP:  
HP sprint weg
Geen grote wijzigingen ten aanzien van vorig jaar. 
HP blijft het grootste merk, gevolgd door Dell, Leno-
vo en Apple. Marktleider HP heeft wel een flinke 
sprint geplaatst die de concurrentie niet kan vol-
gen. Hun marktaandeel stijgt met 2 procent naar 
meer dan 20 procent, Dell en Apple leveren terrein 
in. Enkel Lenovo liet een lichte stijging optekenen 
en zou Dell wel eens kunnen vervangen als uitda-
ger van HP.
De gemiddelde tevredenheidsscores liggen veel 
dichter bij elkaar. Alle grote merken halen een score 
hoger dan 8. Lenovo zet zijn ambities hier des te 
meer in de verf. Met een score van 8,5 laten zij HP, 
Dell, en Apple en Microsoft achter zich. 

WELKE LAPTOPS ZIJN AANWEZIG IN JE 
ORGANISATIE?

HP 21,37%

Dell
12,51%

Acer 8,42% Apple 9,52%

Lenovo 
11,52%

Huawei 1,88%
MSI 2,10%
Ander/huismerk 
2,44%
Fujitsu 2,77%

Samsung 
2,88%
Toshiba/
Dynabook
3,21%
Medion
4,10%
Microsoft 5,32%
ASUS 7,09%

LG 1,55%
Sony 1,66%

Razer 1,66%

Dell
8,2

HP
8,2

Microsoft
8,0

Lenovo
8,5

Apple
8,1

TEVREDENHEID 
laptops  - score op 10

%
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DESKTOP: 
Koppositie HP blijft 
onbedreigd
De desktop kent sinds de coronapandemie een op-
merkelijk tweede jeugd. Eenzelfde trend als bij de 
laptopmarkt zien we binnen de desktopmarkt. Deze 
is zelfs nog meer een tweestrijd tussen HP en Dell. 
Apple en Lenovo volgen toch al op een aanzienlijke 
afstand. HP is die strijd met een marktaandeel van 
25 procent wel nog vlot aan het winnen. Dell moet 
vijf procent toegeven op HP. Een huismerk blijkt 
ook een populaire oplossing te zijn: 12,5 procent 
van de bedrijven kiest voor een desktop van een 
huismerk, drie procent meer dan vorig jaar.
Minder tevreden zal HP over de tevredenheidssco-
res zijn. Een gemiddelde score van 8,2 is meer dan 
degelijk, maar het is een daling met 0,4 punten 
in vergelijking met 2020. Nu dient HP Apple en 
Lenovo voor te laten gaan. Een directe bedreiging 
voor hun marktaandeel vormen deze twee spelers 
nog niet. Lenovo is wel zeer goed bezig op de pc-
markt; klanten zijn duidelijk heel tevreden over hun 
producten. 

 

WELKE DESKTOPS ZIJN AANWEZIG 
IN JE ORGANISATIE?

HP 25,52%

Anders/huismerk 
12,57%

Dell 14,29%

ASUS 4,95%

MSI 4,95%

Medion 7,43%

Acer 7,43%

Lenovo 9,14%

Apple 9,14%

Fujitsu 4,57%

Dell
7,8

HP
8,2

Apple
8,2

Huismerk
7,8

Lenovo
8,3

TEVREDENHEID  
desktops  - score op 10

%
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Toshiba/Dynabook 
2,79%

Apple 31,76%
Sony 1,92%

Samsung 21,29%
Lenovo 7,85%

Anders/
huismerk 6,81%

HP 5,58%

Huawei 3,32%

Acer 3,66%
ASUS
3,84%
Medion
4,01%

Dell 2,62%
Panasonic 2,27%

TABLET:   
Apple zet de puntjes 
op de i
Apple is natuurlijk de onbetwistbare tabletkoning: 
hun iPads zijn de pioniers van de tabletindustrie. 
Toch is het hedendaagse concept van een tablet 
wel aan het veranderen. Waar het oorspronkelijk 
bedoeld was als een mix van een smartphone en 
een laptop, is Apple zijn tablets stap voor stap 
aan het ombouwen tot een hybride laptop. De 
iPad Pro 2021 zet die trend verder door. Over de 
marktaandelen kunnen we eigenlijk heel kort zijn, 
want deze zijn in vergelijking met vorig jaar nau-
welijks veranderd. Met een marktaandeel van 31% 
komt niemand in de buurt van Apple. De enige 
noemenswaardige concurrent voor de iPad zijn de 
Galaxy-tablets van Samsung. Het marktaandeel 
van Samsung is inmiddels gestegen naar 21%/. In 
de schaduw van deze twee tenoren zijn Lenovo en 
huismerken aan een voorzichtige opmars bezig. 
Na een kleine terugval in 2020 scoort Apple met 
een score van 8,6 weer hoog op gemiddelde tevre-
denheid. Ook hier komt enkel Samsung met 8,2 
nog enigszins in de buurt. De rest bengelt rond een 
gemiddelde score van 7, wat in vergelijking met 
andere hardwarecategorieën niet zo hoog is. Huis-
merken scoren zelfs minder dan 6 op 10.

WELKE TABLETS ZIJN AANWEZIG
IN JE ORGANISATIE?

Fujitsu 2,27%

Samsung
8,2

Apple
8,6

Huismerk
5,5

Lenovo
7,4

TEVREDENHEID 
tablets - score op 10
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HYBRIDE:
Comeback door  
de grote poort van 
Microsoft
Wanneer je niet kan kiezen tussen een laptop of 
een tablet, dan kies je voor een hybridelaptop. Deze 
combineert het beste van beide toestellen. Je hebt 
de rekenkracht van een laptop en de draagbaarheid 
van een tablet. De voorbije jaren was Microsoft de 
toonaangever met zijn Surface-reeks. Het was dus 
even schrikken toen HP vorig jaar Microsoft van 
de troon stootte. Maar marktverhoudingen kunnen 
snel veranderen. HP zag zijn marktaandeel met 
2 procent dalen, terwijl Microsoft er 4 procent bij 
kreeg. Dell, Lenovo Apple en Samsung zakken weg 
ten faveure van de huismerken, die opnieuw een 
sprong voorwaarts maken. 
De gemiddelde tevredenheidsscores liggen ook 
hier wat lager. Geen enkele speler heeft een score 
hoger dan 8. Microsoft komt wel in de buurt met 
7,9, net als HP met 7,8. Huismerken krijgen weer 
een zeer lage tevredenheidsscore van 5,8.

 

Fujitsu 4,71%

WELKE HYBRIDES ZIJN AANWEZIG 
IN JE ORGANISATIE?

Microsoft 
18,12%

HP
14,13%

Anders/
huismerk

11,59%

Dell 9,06%

Apple 6,88%

Lenovo 7,61%

Samsung 
6,16%

ASUS 5,43%

Acer 6,16%

Medion
6,16%

Toshiba/Dynabook 3,99%

Lenovo
7,3

HP
7,8

ASUS
7,6

Huismerk
5,8

Microsoft
7,9

TEVREDENHEID 
hybrides - score op 10
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SERVER:   
De kloof wordt groter
De antivirusmarkt blijkt uitzonderlijk competitief te 
zijn. Al voor het derde jaar op rij zijn de verhoudin-
gen volledig omgegooid. McAfee en AVG vechten 
al jarenlang om het been, maar dit jaar loopt derde 
hond Symantec ermee heen. Opvallend, want in 
2020 leek Symantec nog af te haken. Dit jaar lost 
AVG de kopgroep. Het meest opmerkelijke is dat de 
categorie Anders voor het eerst bovenaan staat dit 
jaar. Het lijkt er dus op dat bedrijven niet meer kun-
nen kiezen tussen al die evenwaardige aanbieders 
op de markt en dan maar zelf een oplossing uit-
werken. We zijn benieuwd of deze trend zich blijft 
doorzetten. Volgend jaar kunnen de verhoudingen 
weer helemaal anders zijn.
Net zoals de marktaandelen liggen de tevreden-
heidsscores zeer dicht bij elkaar. De meeste grote 
spelers krijgen een quotering tussen 7,5 en 8,0, 
zeker niet slecht. Er is er ééntje die een score van 
8 kan halen: Bitdefender. Met 6 procent zit deze 
antivirussoftware in de subtop. 

Dell
8,3

HP
8,1

Fujitsu
7,7

IBM
7,9

Huismerk
of zelfbouw

7,2

TEVREDENHEID 
servers   - score op 10
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Huawei 3,76%

WELKE SERVERS ZIJN AANWEZIG 
IN JE ORGANISATIE?

HP 32,08%

Dell
18,21%

Huismerk van pc-dealer 
of zelfbouw 15,32%

IBM 9,54%

Lenovo 
7,80%

Oracle (Sun) 5,20%

Acer 5,78%

Fujitsu
7,50%

Apple 6,36%

Supermicro 3,76%



STORAGE: 
De zee gaat open 
voor Synology
Af en toe komt er eens een categorie waarin HP 
concurrentie moet dulden. Storage is er zo een. 
Onder ‘storage’ rekenen we alle soorten opslagser-
vers die direct of via een netwerk benaderd kunnen 
worden (NAS, SAN, DAS). De storage-markt toont 
zich ook in 2021 zeer gefragmenteerd met markt-
verhoudingen die dicht op elkaar liggen. Synology 
grijpt dit jaar toch weer de titel na die twee jaar aan 
HP te moeten laten. Zij hebben een marktaandeel 
van 14 procent, HP zit op 13 procent. We tipten 
vorig jaar nog Seagate als de verrassing, maar 
zij hebben die verwachting niet kunnen inlossen. 
Western Digital en huismerken zijn de spelers waar 
Synology rekening mee moet houden. Van voor-
malige grootmacht IBM is geen sprake meer in de 
storagemarkt.
Synology heeft de koppositie kunnen veroveren 
omdat hun klanten heel tevreden zijn over de op-
lossingen. Het merk scoort gemiddeld 8,6 op 10. 
HP moet het hier stellen met 7,8. QNAP is hier de 
grote verrassing met een score van 8,0. De volgen-
de opgave voor QNAP is om die hoge tevredenheid 
om te zetten in extra marktaandeel. Als er één 
markt is die dynamisch is, dan is het wel de sto-
ragemarkt. 

 

Oracle 3,20%

WELKE STORAGE IS AANWEZIG 
IN JE ORGANISATIE?

HP
13,20%

Synology 14,80%

Anders/
huismerk

11,00%

Western 
Digital 

11,80%
Seagate 8,80%

Dell/EMC 9,60%

QNAP 
6,60%

Fujitsu 3,40%

Lenovo 3,80%

Netapp 4,00%

IBM 4,00%

Toshiba 3,00%
Hitachi/HDS 3,00%

HP
7,9

Synology
8,8

Western 
Digital
7,7

QNAP
8,0

Dell/EMC
8,1

TEVREDENHEID 
storage  - score op 10
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PRINTER:   
Canon verliest terrein
Voor de printindustrie is het een bizar jaar. De vraag 
naar thuisprinters stijgt, terwijl bedrijven veel minder 
investeren in printoplossingen voor kantoor. We 
hadden daarom wel wat verschuivingen verwacht, 
maar dat valt uiteindelijk best nog mee. De printers 
van HP blijven de populairste met een marktaandeel 
van 25 procent. De voorsprong op grote concurrent 
Canon is licht gestegen omdat het aandeel van 
Canon zakte van 16 naar 15 procent. Ricoh is 
echter het grootste zorgenkind. Op een jaar tijd 
zakt hun marktaandeel van 11 procent naar 7 
procent waardoor zij nog maar net bij de top 
vijf kunnen aanhaken.
Aan de tevredenheidsscores zou dat niet mogen 
liggen, want met een gemiddelde van 7,8 scoorde 
Ricoh beter dan een jaar geleden. Alhoewel, de 
grote fabrikanten krijgen gemiddeld toch een 8 
of meer van hun klanten. Soms is het simpele 
wiskunde.

OKI 3,12%

WELKE PRINTERS ZIJN AANWEZIG 
IN JE ORGANISATIE?

Brother
11,90%

Canon
15,44%

HP 25,64%

Epson 7,79%
Ricoh 7,22%

Kyocera 
7,22%

Samsung 
3,12%
Lexmark 3,68%

Xerox 5,67%

Konica
Minolta
5,52%

Canon
8,1

HP
8,0

Ricoh
7,8

Brother
8,0

TEVREDENHEID 
printers - score op 10
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TELEFOON- 
CENTRALES: 
Proximus, Telenet of 
geen van beiden?
Ook al geven heel wat bedrijven tegenwoordig een 
smartphone aan hun personeel, de vaste telefoon-
centrale blijft nog wel degelijk een rol vervullen. 
Daarom voegen we deze categorie sinds twee jaar 
toe aan onze survey. De Belgische telecomspelers 
zwaaien de plak. Proximus blijft net als vorig jaar 
de koploper, al zakte het marktaandeel naar net 
onder de 14 procent. Dat geeft dus kansen aan de 
achtervolgers en vooral Cisco heeft die gegrepen. 
Cisco was in 2019 nog de grootste uitdager van 
Proximus, maar moest die rol lossen, ten voordele 
van Telenet. Telenet blijft hangen op 12 procent, 
Cisco stijgt van 8 naar 10 procent en zit weer hele-
maal mee in de strijd. We voerden deze keer ook de 
optie ‘huismerk’ toe bij de telefooncentrales en wat 
blijkt: 15 procent van de bevraagde bedrijven kiest 
voor een huismerk. 
Met een gemiddelde tevredenheidsscore van 7,1 
valt die keuze voor de meesten te rechtvaardigen. 
De grote tenoren doen wel net iets beter; zij hangen 
rond de 7,7. 

 

Tiptel 2,64%
Xelion 2,40%

Innovaphone 2,40%

WELKE PROVIDER LEVERDE DE 
TELEFOONCENTRALE IN JE ORGANISATIE?

Telenet
12,47%

Proximus
13,91%

Anders/huismerk 
15,83%

Cisco 10,07%
Panasonic 6,00%

Unify / Siemens 6,95%

Voipcenter
5,52%

Avaya 5,04%

NEC 3,60%
3CX 3,84%

Mitel 5,04%

Destiny 4,32%

TEVREDENHEID 
telefooncentrales  - score op 10

Telenet
7,7

Proximus
7,6

Huismerk
7,1

Cisco
7,7
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FIREWALL/UTM:   
Wat je zelf doet, doe je 
beter
Wanneer het aankomt op beveiliging, dan is het 
ieder voor zich, zo blijkt. Maar liefst 21 procent van 
de deelnemers opteert voor een huismerk, vorig 
jaar was dit nog 13%. Bij de meer gekende leveran-
ciers is er niet al te veel veranderd. Cisco blijft met 
een aandeel van 14 procent op eenzame hoogte 
staan, daarna staat alles dicht op elkaar. Fortinet 
blijft de belangrijkste uitdager van Cisco. Fortinet 
en Netgear zijn de belangrijkste uitdagers van Cis-
co met een aandeel dat tegen de 10 procent ligt.
Tevredenheidsscores voor elke leveranciers zitten 
op een zakdoek. Er zijn geen uitschieters in positie-
ve of negatieve zin waar te nemen. 
 

SonicWall 4,70% Zyxel 3,71%

WELKE FIREWALLS/UTM-APPARATEN ZIJN 
AANWEZIG IN JE ORGANISATIE?

Netgear
9,90%

Cisco
14,85%

Anders/
huismerk

21,29%

Fortinet 9,65% 

Juniper 7,92%

Check Point 
6,68%

Sophos 4,95%

Watchguard 
5,20% 

Palo Alto
Networks
5,69%

Barracuda 
5,45%

Fortinet
7,7

Cisco
7,7

Huismerk:
7,2

Netgear
7,6

TEVREDENHEID 
firewalls/utm-apparaten  - score op 10
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VASTE TELECOM-
DIENSTEN: 
Telenet doet haasje 
over bij Proximus
Telecom delen we altijd op in twee categorieën: 
vaste telecomdiensten (voice, data, internet) en 
mobiele telecomdiensten (telefonie, mobiel inter-
net). De voorbije jaren domineerde Proximus in bei-
de categorieën, maar dit jaar zien we al heel andere 
verhoudingen. De Vlaamse telecommarkt wordt 
verdeeld door de tweestrijd tussen de ‘powerhou-
ses’ Proximus en Telenet. Vorig jaar hees Telenet 
zich naast Proximus, in 2021 heeft de wissel van 
de macht officieel plaatsgevonden. Dat heeft Tele-
net te danken aan een sprong van 7 procent naar 
een marktaandeel van 34 procent. Derde hond 
Orange zag zijn aandeel opnieuw lichtjes dalen 
naar 8 procent, ten faveure van de ‘overige’ leve-
ranciers. In de B2B-markt opereren nog heel wat 
kleinere, private leveranciers die het goed doen. 
Liggen de tevredenheidsscores aan de basis van 
de troonopvolging? Het zou zomaar kunnen, want 
Telenet krijgt al enkele jaren een beter rapport 
van haar klanten. Telenet scoort een 8,0, al doet 
Proximus het met een 7,8 ook meer dan degelijk. 
Hetzelfde geldt voor Orange, dat de gemiddelde 
tevredenheid ziet stijgen van 7,0 naar 7,4.

 

WELKE LEVERANCIERS VAN VASTE 
TELECOMDIENSTEN ZIJN AANWEZIG IN JE 

ORGANISATIE?

Proximus
7,8

Telenet
8,0

Anders
7,6

Orange 
(Mobistar)

7,4

Interoute 1,95%

Easynet 2,13%

Colt 2,30%
BT 2,30%

Scarlet  2,48%
Verizon 2,66%
Destiny
2,84%
Base
3,55% Telenet 

34,40% 

Proximus 
27,30%

Anders  
9,76% 

Orange (Mobistar) 
8,33% 

TEVREDENHEID 
vaste telecomdiensten   - score op 10
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MOBIEL:   
Proximus blijft de 
grootste, Telenet zet 
de achtervolging in
Mobiele telecom blijft het speelterrein van Proxi-
mus. Maar het marktaandeel daalt al voor het 
tweede jaar op rij, van 41 procent naar 36 procent. 
Telenet knabbelt aan de voorsprong van Proximus 
en zit aan 25 procent, er is dus nog een grote 
achterstand weg te werken. Een slecht jaar voor 
Orange in onze markstudie. Ook in deze categorie 
moeten ze terrein prijsgeven. De rest moet het met 
de kruimels doen. 
De tevredenheidsscores liggen zeer dicht bij elkaar. 
Proximus haalt het hier nipt met een gemiddelde 
score van 7,9. Mobile Vikings pakt na een iets 
minder 2020 weer uit met een straffe tevreden-
heidsscore. Met 7,8 doen ze even goed als Telenet 
en beter dan Orange.

WELKE LEVERANCIERS VAN MOBIELE 
TELECOMDIENSTEN ZIJN AANWEZIG IN JE 

ORGANISATIE? 

 TEVREDENHEID 
mobiele telecomdiensten   - score op 10

Telenet
7,8

Orange
7,4

Proximus
7,9

Anders
7,8 

Mobile 
Vikings
7,8

Citymesh 2,15%
Mobile Vikings 4,10%

Proximus 
36,33%

Telenet 
25,39%

Orange 
(Mobistar) 
13,87%

Anders  
10,74% 
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CLOUD- 
PLATFORMS: 
Een nek-aan-nekrace 
tussen Microsoft en 
Google
De cloudindustrie is een van de snelst groeiende 
industrieën wereldwijd. De grote techbedrijven 
zitten dan ook sterk verankerd in deze technologie. 
Vorig jaar kreeg Microsoft Azure een flinke tik; 
hun marktaandeel daalde met 10 procent. Dit jaar 
herstelt Microsoft zijn dominante marktpositie met 
een aandeel van 21 procent. Maar met 19 procent 
ligt Google Cloud op de loer om hun moment te 
grijpen. Waar zit de globale marktleider AWS? Die 
zakt van 11 naar 7 procent en moet VMWare voor 
zich dulden. De restcategorie ‘Anders’ die bestaat 
uit lokale spelers of private clouds, vertegenwoor-
digt nu 17 procent van de markt, dat is drie procent 
meer dan in 2020. Omwille van compliance of 
veiligheidsoverwegingen is lokaal denken een inte-
ressante piste voor veel bedrijven.
Bedrijven zijn dan ook best tevreden over de dien-
sten van deze providers. De categorie ‘Anders’ 
scoort een solide 7,3 op het vlak van tevredenheid. 
Dat ligt op hetzelfde niveau als de tevredenheid 
over AWS. Microsoft en VMWare zijn de uitschie-
ters met 7,9 en 7,8.

 

WELKE CLOUDPLATFORMS 
WORDEN ER GEBRUIKT?

Google 
Cloud 

Platform
7,4

Microsoft 
Azure
7,9

AWS
7,3

Anders
7,3

Rackspace 2,18%

CenturyLink 2,18%Joyent 2,18%

Alibaba Cloud 
2,18%

Virtustream 2,40%

Skytap  2,40%

NTT Communications  

2,62%
Interoute
2,84%

IBM
(Softlayer)
3,06%

Microsoft 
Azure 
21,40%

Google Cloud 
Platform 
19,21% 

Anders 
17,03% 

VMWare
8,73% 

AWS 7,42% 

Oracle 4,15%

TEVREDENHEID 
cloudplatforms  - score op 10

VMware
7,8
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CLOUD STORAGE:    
There’s only one Drive
Cloud storage wordt vandaag breed gebruikt door 
ondernemingen om de groeiende datahoeveelhe-
den de baas te blijven. Centrale dataopslag in de 
cloud maakt je data beschikbaar op elk device en 
toegankelijk voor verschillende medewerkers. Maar 
welke diensten gebruiken bedrijven het meest? 
Wanneer Microsoft deelneemt aan een catego-
rie, kan je er geld op inzetten dat ze het hoogste 
marktaandeel wegkapen. De feilloze integratie met 
andere Office 365-applicaties weet 27 procent van 
de Belgische bedrijven te overtuigen. Google Drive, 
Dropbox en Apple iCloud Drive blijven de populair-
ste alternatieven voor OneDrive, met marktaan-
delen die bengelen tussen de 9 en 19 procent. De 
kleinere spelers komen bij cloud storage minder 
prominent aan bod.  
Microsoft OneDrive en Google Drive krijgen verge-
lijkbare tevredenheidsscores van hun gebruikers 
in vergelijking met 2020. OneDrive scoort met 7,9 
wel net iets beter. Apple iCloud en Dropbox komen 
dichterbij.

WELKE CLOUD STORAGE-OPLOSSINGEN 
WORDEN ER GEBRUIKT?

TEVREDENHEID 
cloud storage   - score op 10

Google
Drive
7,7

Microsoft 
OneDrive

7,9
Dropbox

7,6

Apple
iCloud Drive

7,7

IDrive 2,12%

Box 2,54%

Amazon
Cloud Drive 
2,97%

TransIP 4,38%

Microsoft 
OneDrive 
27,68%

Goog-
le Drive 
19,49% 

Dropbox 
14,41%

Apple iCloud Drive 
9,75% 

Anders
6,78%
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APPLICATIE- 
ONTWIKKELING: 
Fragmentatie blijft 
de norm
Veel bedrijven hebben niet de IT-kennis in huis om 
bedrijfsapplicaties zelf te ontwikkelen en doen 
hiervoor beroep op externe ontwikkelaars. In België 
ontbreekt een grote speler die de markt naar zich 
toe trekt. Bedrijven doen eerder een beroep op 
verschillende spelers om applicaties te ontwikke-
len. De categorie ‘Anders’ omvat nu 37 procent van 
de markt, een stijging van 8 procent in vergelijking 
met vorig jaar. Voor de rest is de marktsituatie niet 
erg veel gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Re-
alDolmen blijft ‘best of the rest’ met 8 procent van 
de markt, Cegeka verovert de bronzen plak met 7 
procent.
Over het algemeen liggen de tevredenheidsscores 
niet heel hoog voor appontwikkeling. De meeste 
bedrijven krijgen gemiddeld minder dan een zeven 
op tien. Cegeka is een positieve uitzondering met 
een score van 7,4. Ook bedrijven die we tot de 
groep ‘Anders’ rekenen, krijgen gemiddeld net een 
zeven. 

 

OP WELKE IT-PARTNER DOE JE EEN
BEROEP VOOR APPLICATIEONTWIKKELING?

TEVREDENHEID 
applicatieontwikkeling   - score op 10

Cegeka
7,4

Andere 
leverancier

7,1
Capgemini

6,6

RealDolmen
6,6

CTG 3,33%

CTAC 3,33%

Tata Consulting 3,94%

Accenture
4,85%

NRB
4,85%
Ordina 
4,85%

CSC
4,85%

IBM
5,45%

Atos 5,45%

Capgemini 5,76%

Anders  
37,58%

Real- 
Dolmen
8,18%Cegeka 

7,58 
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INFRASTRUCTUUR:    
kleinere spelers zetten 
de toon
De trend van appontwikkeling zet zich door bij 
infrastructuur. Vorig jaar prijkte de restgroep met 
kleinere, onbekendere spelers al bovenaan de lijst. 
Dit jaar wordt die koppositie nog verstevigd. Klei-
nere spelers bedienen 28 procent van de markt. De 
grote namen blijven ter plaatse trappelen. Proxi-
mus heeft 11 procent in handen, HP 10 procent. 
Atos en RealDolmen gaan zelfs lichtjes achteruit. 
Bij ongeveer 7 procent van de bedrijven staat 
PC-dealer ook in voor de infrastructuur.    
Over PC-dealer zijn klanten doorgaans ook heel 
tevreden; onze respondenten geven een gemiddel-
de score van 7,8. Daarna volgen de marktleiders 
met scores tussen de 7,0 en 7,3. Atos wist vorig 
jaar uit te pakken met een tevredenheidsscore van 
7,6, maar dit jaar hebben ze toch wat steken laten 
vallen. Hun score viel terug naar 6,4. 

OP WELKE IT-PARTNER DOE JE EEN  
BEROEP VOOR INFRASTRUCTUURDIENSTEN?

TEVREDENHEID 
infrastructuurdiensten  - score op 10

Anders
7,3

Atos
6,4

PC-dealer
7,8

Proximus
7,0

NRB 3,63%

Accenture 3,63%

IBM 5,59%

Dimension
Data 
5,59%

Cegeka
 5,59%

Getronics 
5,87%

Real-
Dolmen
6,42%

Atos 6,42%

PC-dealer 6,98%

Anders  
28,49%

Proximus 
11,17%

HP 10,61%

HP
7,2
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STAFFING:  
versnipperde markt
Bedrijven die een tekort hebben aan IT’ers of een 
eenmalig IT-project opstarten, doen steeds vaker 
een beroep op IT-staffing. Daarmee kunnen ze tijde-
lijk een IT’er aanwerven via een derde partij, zoals 
een interimkantoor of een gespecialiseerd bedrijf. 
Dit jaar toont ons onderzoek aan dat ook de markt 
voor staffing zeer gefragmenteerd is. De catego-
rie ‘Anders’ representeert maar liefst 34 procent 
van de markt. Randstad en Cronos vechten een 
spannend duel uit om ‘de grootste’ te zijn. Die strijd 
eindigt dit jaar in een ex-aequo; beide kemphanen 
halen 8 procent binnen. Dat zal voor Randstad toch 
als een kleine nederlaag aanvoelen, want vorig jaar 
waren ze goed voor 10 procent.
We roepen Randstad wel uit tot de morele winnaar 
op basis van de tevredenheidsscores. Met een 7,1 
zit er een mooie onderscheiding in voor Randstad, 
Cronos is met een gemiddelde van 6,7 geslaagd 
met voldoening. Het beste rapport gaat echter naar 
Cegeka met een gemiddelde van 7,2. Toch zakte 
hun aandeel van 7 naar 5 procent.

 

OP WELKE PARTNER DOE JE EEN BEROEP
VOOR IT-STAFFING?

Anders
7,1

Randstad
7,1

Cronos
6,7

Cegeka
7,2

Experis 3,19%

Esas 3,51%

USG 3,83%

Sogeti 4,15%

Smals
4,79%

Ordina
5,11%

Cegeka 5,75%

T Interim
5,75%

Accent
5,75%

Anders  
34,50%

Randstad 
8,31%

Cronos 
8,31%

Real-
Dolmen 
7,03%

TEVREDENHEID 
IT-staffing  - score op 10
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DATAMANAGE-
MENTSYSTEMEN:  
nog een titel erbij voor 
Microsoft
Datamanagementsystemen slaan de brug tussen 
data waarover bedrijven beschikken en de eind-
gebruikers of applicaties die deze data gebruiken. 
Het systeem zorgt ervoor dat gegevens consistent 
worden geordend en dat ze makkelijk beschik-
baar zijn. Durf je je aan een gokje te wagen wie er 
bovenaan staat? We geven een tip: de naam van 
het bedrijf start met een ‘M’. Inderdaad: Microsoft 
gaat nog maar eens met de hoofdprijs aan de haal. 
Het marktaandeel stijgt naar 29 procent. Als ons 
marktonderzoek de Olympische Spelen voor IT 
zou zijn, dan is Microsoft de ongenaakbare medail-
lekampioen. Net als in de cloudsector is Google 
Cloud de grote uitdager van Microsoft, al kiest ook 
15 procent van de bedrijven voor een kleinere leve-
rancier of een maatoplossing. Oracle zakt weg van 
12 naar 9 procent en krijgt gezelschap van SAP.
Het hoeft eveneens niet te verbazen dat Microsoft 
de beste tevredenheidsscore heeft. Zij zijn de enige 
partij die de kaap van de 8,0 weet te ronden. Goog-
le leunt daar met een 7,6 nog vrij dicht tegenaan. 
Ook Oracle, SAP en AWS krijgen een onderschei-
ding van hun klanten.

WELKE DATABASEMANAGEMENT-SYSTEMEN 
WORDEN ER GEBRUIKT?

Oracle
7,2

Google
7,6

Microsoft
8,0

Anders
7,0

SAP
7,3

MapR 2,52%

MarkLogic 2,52%

EnterpriseDB 2,72%

DataStax 2,72%

Microsoft 
29,22%

Anders  
15,62%Google  

14,11%
Oracle 9,57%

TEVREDENHEID 
databasemanagementsystemen  - score op 10

SAP 9,57%

Amazon
Web Services 
4,79%

IBM 3,53%

InterSystems 
3,02%
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DATACENTER EN 
HOSTING: 
Combell en Proximus 
houden elkaar in 
evenwicht
Bedrijven die beperkt gebruik maken van de cloud 
of niet over een eigen datacenter beschikken, doen 
vaak een beroep op datacenter- en hostingoplos-
singen van een externe provider. Combell heeft 
zijn lange inhaalrace op Proximus dit jaar kunnen 
voltooien. De twee grootse spelers in de Belgische 
markt strandden op 11 procent, het verschil zit 
hem in enkele tienden. Voor het grootste marktaan-
deel moeten we echter weer naar de antwoordop-
tie Anders kijken. Vorig jaar koos 27 procent van 
de respondenten voor een leverancier met minder 
naam en faam; dit jaar is dat al 37 procent. Een 
dualiteit typeert de Belgische ICT-sector; waar veel 
markten zijn geëvolueerd naar een monopolie van 
één dominante speler, zijn anderen juist vaak erg 
gefragmenteerd en kan niemand de macht grijpen. 
Bij de tevredenheidsscores heeft de machtscoup 
van Combell zich wel helemaal doorgetrokken. 
Combell kon zijn gemiddelde optrekken van 7 naar 
7,9; Proximus slechts van 7,3 naar 7,4. InterXion 
plaatst zicht daar netjes tussen met een gemiddel-
de van 7,6. Toch zijn zij een van de sterkste dalers 
in de sector (van 7 naar 4 procent).

 

OP WELKE PARTNER DOE JE EEN BEROEP VOOR 
DATACENTER- EN HOSTINGDIENSTEN? 

TEVREDENHEID 
datacenter en hosting   - score op 10

Anders
7,2

Proximus
7,4

Combell
7,9

InterXion
7,6 

Interoute 2,87%

LCL 3,16%

Synergics
4,60%

Stuart 3,46%

Data Center United 
3,46%

DCSTAR/
LCP
3,74%
Colt
4,31%

Nucleus 
4,31%

InterXion 
4,31%

Anders  
36,49%

Proximus 
11,78%

Combell 
11,21%

TransIP
6,32%

TechPulse I ICT Jaarboek 2021-2022126

BELGISCHE MARKTCIJFERS
SERVICES



SPRAAK- 
ASSISTENTEN:    
Hey Google 
De markt voor spraakassistenten wordt gedomi-
neerd door de grote twee: Google Assistant en 
Apples Siri hebben bijna 50 procent van de markt 
in handen. Vorig jaar stonden ze nog op gelijke 
voet, dit jaar heeft Google een lichte voorsprong. 
Dat komt vooral omdat Apple wegzakte van 27 
naar 21 procent. Cortana van Microsoft blijft staan 
op 13 procent. Microsoft kan niet altijd winnen. 
Het samenraapsel van minder bekende spraakas-
sistenten (denk maar aan Vlingo of Houndify) ziet 
zijn aandeel toenemen tot 15 procent. Alexa geniet 
grote internationale bekendheid, maar door het 
ontbreken van Nederlandstalige ondersteuning is 
zij voor Belgische bedrijven niet de meest interes-
santste optie.
Erg tevreden zijn gebruikers van spraakassistenten 
doorgaans niet, een tendens die we al enkele jaren 
waarnemen. Gemiddelde tevredenheidsscores 
komen zelden boven de 7 uit. Die eer is enkel 
aan Google Assistant en Siri weggelegd. Virtuele 
spraakassistenten zijn al een jaar of tien in ons 
leven, maar het blijft toch zoeken hoe we hun dien-
sten in een businesscontext kunnen benutten. 

WELKE SPRAAKASSISTENTEN GEBRUIK JE?

TEVREDENHEID 
spraakassistenten   - score op 10

Siri (Apple)
7,0

Google 
Assistant

7,3

Cortana 
(Microsoft)

6,8

Alexa 
(Amazon)

6,5

Mycrot (Ubuntu) 
4,22%

Alexa (Amazon) 7,23%

Google 
Assistent 
27,34%

Siri (Apple) 
21,34%Anders  

16,57%

Cortana (Microsoft 
13,55%

Bixby 
(Samsung) 9,64%
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Capgemini is a global leader in partnering with com-
panies to transform and manage their business by 
harnessing the power of technology. The Group is 
guided everyday by its purpose of unleashing hu-
man energy through technology for an inclusive and 
sustainable future. It is a responsible and diverse or-
ganization of 270,000 team members in nearly 50 
countries. With its strong 50 year heritage and deep 
industry expertise, Capgemini is trusted by its clients 
to address the entire breadth of their business 
needs, from strategy and design to operations, fue-
led by the fast evolving and innovative world of cl-
oud, data, AI, connectivity, software, digital enginee-
ring and platforms. The Group reported in 2020 
global revenues of €16 billion.

Our Purpose: “Unleashing human 
energy through technology for an 
inclusive and sustainable future”

Our purpose was developed in collaboration with 
the Group’s many stakeholders, and with its em-
ployees at the heart of the process. It now forms one 
of the fundamentals of the Group.

The Group believes that digital transformation 
should benefit all of humanity. Capgemini intends to 
be a benchmark in terms of its contribution to socie-
ty, not just for its own activities but for those of its 
customers too, fighting exclusion and acting to pro-
mote diversity, ensuring equal opportunities and the 
preservation of natural resources. The very heart of 
the Group’s purpose is to build an inclusive and sus-
tainable future for all, enabled by technology, dra-
wing on the energy of its talents and also the talents 
of its customers and partners.

The Group’s men and women at 
the heart of this ambition

The purpose embodies the Group’s ambition to en-
sure the development of its talents while encoura-
ging a spirit of entrepreneurship and creativity. With 
more than 600,000 employees or former em-
ployees over the past decade, the Group also in-
tends to be recognized as a school of excellence, 
whose talents and skills now resonate well beyond 
the company. The Group is also convinced that true 
diversity of thought and approach brings new soluti-
ons, creates value, and generates support and ent-
husiasm on a universal scale.

Capgemini 

CAPGEMINI: GET THE FUTURE
YOU WANT

Capgemini 
Belgium
Kris Poté
VP Marketing & Communications
@ kris.pote@capgemini.com

T. +32(0)497/05 36 96

Bessenveldstraat 19
1831 Diegem

 +32(0)2/708 11 11
F. +32(0)2/708 11 10  
 www.capgemini.com 



MANAGER AAN HET WOORD

Hoe kijken managers uit de Belgische ICT-sector 
terug op een ingrijpend jaar? In de rubriek Managers 
aan het Woord delen zij zelf hun ervaringen. 
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MANAGER AAN HET WOORD

In Manager aan het woord blikken we samen met ma-
nagers uit de IT-sector terug op een ingrijpend jaar. We 
hadden een boeiend gesprek met Dany De Budt, Coun-
try Manager bij Basware Benelux. Zijn bedrijf biedt 
software voor firma’s die hun aankoop- en financepro-
cessen willen automatiseren. - Door Marijn Ceulemans

Hét niet te vermijden thema in onze interviews is de 
coronacrisis. Overal hoor je dat de pandemie de zakelij-
ke realiteit ingrijpend veranderd heeft. Toch wil De Budt 

dat niet zonder kritische noot beamen. “Of onze samen-
leving en manier van werken drastisch veranderd zijn? 
Voor mij is dat nog altijd een duale vraag”, steekt hij 
van wal. “Dat we plots veel minder mensen konden ont-
moeten en remote moesten gaan werken, was enerzijds 
een ingrijpende verandering. Anderzijds mogen we niet 
vergeten dat wie in de IT-sector actief is al 20 jaar lang 
vertrouwd is met online videocalls. Andere bedrijven krij-
gen er mogelijk voor het eerst mee te maken. Sommige 
van onze klanten hadden nog nooit Teams gebruikt. De 
nood en de verplichting was er voordien niet, dus men-
sen stonden er niet bij stil dat de technologie er eigenlijk 
al was”, merkt de manager op. 

 Managers moeten 
hun personeel meer 

vertrouwen durven geven”  

Dany De Budt, 
Basware

“EMPATHIE VOOR JE 
WERKNEMERS IS  
BELANGRIJKER DAN OOIT” 



TechPulse I  ICT Jaarboek 2021-2022 131

MANAGER AAN HET WOORD

BASWARE BELGIUM NV
Korte Keppestraat 7 bus

51 9320 Erembodegem

T. +32(0)53460100
Info.benelux@basware.com

“Manager moet empathisch zijn” 
De Budt wijst alvast op een heel belangrijke evolutie: 
empathie tussen de werkgever en zijn werknemers is 
volgens hem belangrijker dan ooit. “Vroeger lag binnen 
een bedrijf de focus meer op het IQ: wat ken je en hoe 
intelligent kan je met zaken omgaan? Het is nu veel 
belangrijker om die kennis op een empathische ma-
nier te gebruiken in een team. Ik had onlangs een call 
waarbij ik een baby’tje op de achtergrond hoorde huilen. 
Daar leer je dan uiteraard mee omgaan en dan merk je 
dat empathie een grotere rol is gaan spelen”, vertelt hij. 
“Moderne managers zouden meer resultaat-gedreven 
doelstellingen moeten geven aan hun personeel en 
dat controlerende loslaten.  Ze moeten werknemers 
meer autonomie en vertrouwen durven geven”, vindt De 
Budt. “Wanneer ze hun personeel op regelmatige tijd-
stippen laten rapporteren of eventjes face-to-face met 
hen afstemmen, hoeven ze zich niet af te vragen of de 
werknemers wel degelijk aan het werk zijn en niet in de 
zon liggen te luieren. Leidinggevenden moeten zich iets 
meer sociale en emotionele vaardigheden toemeten”, is 
de Basware-manager van mening. 

“Focus op de mens, niet alleen de 
technologie” 
Wanneer we met nieuwe technologieën te maken krij-
gen, durven we ons daar wel eens op blind te staren, 
vindt De Budt. “Die focus op de mens moet het belang-
rijkste blijven, net als het sociale gebeuren dat eraan te 
pas komt. Het is niet omdat iemand remote kan werken, 
dat die de hele dag op zijn camera te zien moet zijn”, 
weet hij. Wat dan met ouderwets ingestelde mana-
gers? “Er gaan altijd mensen zijn die zich niet kunnen 
aanpassen. De realiteit van vandaag vraagt een andere 
managementstijl. Zij moeten hun personeel vertrouwen 
schenken, ook wanneer ze het werk niet fysiek zien ge-
beuren. Die verandering ligt bij henzelf en niet de werk-
nemers”, besluit hij.  
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In Manager aan het woord blikken we samen met ma-
nagers uit de IT-sector terug op een ingrijpend jaar. We 
hadden een boeiend gesprek met Hendrik De Hertogh, 
General Manager bij Kyocera Document Solutions Bel-
gium. - Door Jens Jonkers

Het zijn bijzondere tijden, dat is het minste wat je kan 
zeggen. Op amper een jaar tijd is onze samenleving 
volledig veranderd. We hebben onze manier van werken 
in vraag moeten stellen en technologische vooruitgang 
gaat sneller dan ooit. De ene organisatie gaat beter om 
met al die veranderingen dan de andere. Nu we op het 
punt staan om het ‘nieuwe normaal’ definitief te betre-
den, is het tijd om te peilen hoe de Belgische IT-sector 
zich staande heeft gehouden in deze moeilijke periode. 
Aan de hand van zes pittige vragen getuigen managers 
over de belangrijkste (technologische) ontwikkelingen in 
hun bedrijf en sector. In dit interview is het de beurt aan 
Hendrik De Hertogh, General Manager bij Kyocera Docu-
ment Solutions Belgium.  
 
De samenleving is het afgelopen jaar drastisch veran-
derd. Wat zijn de belangrijkste lessen die u zelf en uw 
organisatie uit deze periode kunnen trekken?   
De Hertogh: De verplichting om thuis te werken was 
aanvankelijk een opgelegde beslissing. Ondanks dat de 
verplichting nu weggevallen is, moet je als organisatie 
inspanningen leveren om je werknemers weer naar 
kantoor te halen. Werknemers hebben een nieuw wer-
kritme gevonden en thuis voelen ze meer controle over 
hun veiligheid. Het kantoor is een vreemde omgeving 

geworden, zou je kunnen zeggen. Je moet als werkge-
ver dus grondig analyseren hoe je kantoorruimtes te 
organiseren. Je ziet wel dat werknemers thuiswerken 
op verschillende manieren interpreteren. Sommigen 
moet je tegen zichzelf gaan beschermen dat ze niet te 
veel werken. Ze beginnen vroeger maar eindigen later. 
Dat mag ook niet de bedoeling zijn. Anderen daaren-
tegen profiteren een beetje van die flexibiliteit en gaan 
privé-afspraken inplannen tijdens de werkuren.  
 
Een tweede belangrijke les is dat je niet alleen aandacht 
moet hebben voor de fysieke gezondheid, maar ook de 
mentale gezondheid van je werknemers. Het mentale 
aspect wordt nog te vaak onderschat omdat je het 
moeilijker kan meten. Voor mensen die alleen wonen 
kan het werk een sociaal vangnet zijn. Maandenlang 
alleen thuis zitten kan een tol eisen. Bij Kyocera hebben 
we daarom ook veel persoonlijke meetings met werk-
nemers gehad om naar hun toestand te kunnen peilen. 
In de toekomst moeten we ook meer kijken naar infra-
structuur. Niet iedereen heeft thuis een optimale werk-
omgeving. Ik voorspel dat dat een belangrijk criterium 
gaat worden bij het rekruteren van nieuwe werknemers. 

“JE MOET EEN PLAN B 
KLAAR HEBBEN” 

 Remote leadership 
is zoeken naar de balans 

tussen controle en 
vertrouwen.” 

Hendrik De Hertogh,
Kyocera
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Als u uw bedrijf vandaag de dag vergelijkt met 12 
maanden geleden, welke verschillen ziet u dan? Wat 
is de meest positieve verandering die de organisatie 
heeft doorgemaakt?   
De Hertogh: We hebben veel wendbaarheid en weer-
baarheid getoond. In het Engels hebben ze daar een 
mooi woord voor: resilience. We moesten op korte 
termijn drastische beslissingen maken. Daarbovenop 
kwam dat we vanop afstand een nieuw ERP-systeem 
moesten integreren. Iedereen heeft deze uitdagende 
periode uiteindelijk zonder al te veel kleerscheuren 
doorstaan. Bij onze divisies in andere landen liep dat 
niet overal even vlot. Resilience is een zeer belangrijke 
kwaliteit voor een bedrijf, maar het is niet evident. Nu 
zijn zelfs de grootste tegenstanders van digitalisering 
en remote working overtuigd geraakt van de voordelen 
die het kan hebben. Het is grappig, maar tegelijkertijd 
ook zeer jammer dat dat besef nu pas is gekomen. 
Voor velen waren deze zaken al voor de pandemie een 
normaliteit. We staan voor een cruciale mindshift in de 
benadering van hoe we werken.  
 
Hoe is de sector waarin jullie actief zijn veranderd en 
hoe zal de sector verder blijven evolueren? Welke im-
pact zullen die evoluties op de organisatie hebben?   
De Hertogh: We staan aan de vooravond van een shift 
naar het gebruik van meer digitale tools. Ik denk niet dat 
het printvolume snel zal terugkeren naar het niveau van 
voor de pandemie. Ik spreek dan vooral over de profes-
sionele markt, op wie ons aanbod in de eerste plaats 
gericht is. Document Management gaat verder blijven 
groeien en de adoptie van digitale documenttools zal de 
komende jaren versnellen.   
 
Technologische innovatie staat niet stil. In welke nieu-
we ontwikkelingen ziet u een groot potentieel voor uw 
bedrijf en waarom? Hoever staan jullie met het gebruik 
van deze technologie(ën)?   
De Hertogh: Met Kyocera Solutions hebben we een 
aparte tak in het bedrijf die zich volledig focust op de 
professionele dienstverlening rond digitaal document-
beheer. Veel bedrijven maken de fout door te denken dat 
digitalisering niet meer is dan papieren processen digi-
taal maken. Neen, je moet eerst een grondige analyse 
maken van hoe het bedrijf werkt en je processen gaan 
herdenken in een digitale context.  
 
Is door de coronapandemie uw visie op leiderschap 
en/of uw manier van leidinggeven veranderd?  
Hoe ziet u de rol van de manager in de toekomst?   
De Hertogh: Ik hoop van niet, maar de focus komt  
natuurlijk wel meer te liggen op remote leadership.  

Je boet wel een stuk aan spontaniteit in. Meetings voe-
len meer aan als een verplicht nummer. Op kantoor heb 
je meer het sociale aspect. Remote leadership is vooral 
ook zoeken naar een nieuwe balans. Vroeger wilden ma-
nagers veel controle hebben en hun werknemers altijd 
kunnen ‘zien’ tijdens de werkuren. Dat is in de virtuele 
wereld niet meer mogelijk. Door de pandemie is er een 
nieuwe visie aan de oppervlakte gekomen dat je als ma-
nager je werknemers hun werk moet laten doen. Maar 
ook dat werkt niet voor iedereen. Je moet proberen die 
balans tussen controle en vertrouwen te vinden.  
 
Wat zijn de grootse uitdagingen voor 2021?  
Hoe bieden jullie die uitdagingen het hoofd?   
De Hertogh: Dat is geen eenvoudige vraag. Als je mij 
deze vraag 15 maanden geleden had gesteld, zou mijn 
antwoord helemaal anders zijn geweest. Dan had ik 
wellicht gezegd: “Verder blijven doen zoals we bezig 
zijn”. Maar er heeft zich een zogenaamde ‘black swan’ 
voorgedaan: een onaangekondigde gebeurtenis die een 
enorme impact heeft gehad op onze samenleving en elke 
sector heeft aangetast. Dat alleen al toont het belang 
van resilience aan. Je kan de schaal van onvoorziene 
gebeurtenissen niet voorspellen, maar met een goed 
doordacht businessplan kan je jezelf daar wel zo goed 
mogelijk op voorbereiden. Nog voor de lockdown waren 
wij de effecten van thuiswerken al aan het uittesten door 
werknemers verplicht één dag per week van thuis uit te 
laten werken. Dat stelde ons in staat snel te schakelen 
wanneer het nodig was. Je moet een plan B hebben voor 
als zo’n black swan de kop opsteekt, ook al kan je nooit 
weten wanneer dat gebeurt. Ik denk dat veel organisaties 
in hun euforie die les uit het oog verloren waren.  

KYOCERA  
Document Solutions Belgium N.V.

Sint-Martinusweg 199-201 
1930 Zaventem

T: +32 (0)2 7209270 - info@dbe.kyocera.com

www.kyoceradocumentsolutions.be
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In Manager aan het woord blikken we samen met ma-
nagers uit de IT-sector terug op een ingrijpend jaar. Een 
boeiend gesprek met Peter van Broekhoven, Managing 
Director bij Lexmark Benelux. - Door Jens Jonkers

Het zijn bijzondere tijden, dat is het minste dat je kan zeg-
gen. Op amper een jaar tijd is onze samenleving volledig 
veranderd. We hebben onze manier van werken in vraag 
moeten stellen en technologische vooruitgang gaat snel-
ler dan ooit. De ene organisatie gaat beter om met al die 
veranderingen dan de andere. Nu we op het punt staan 
om het ‘nieuwe normaal’ definitief te betreden, is het tijd 
om te peilen hoe de Belgische IT-sector zich staande heeft 
gehouden in deze moeilijke periode. Aan de hand van zes 
pittige vragen getuigen managers over de belangrijkste 
(technologische) ontwikkelingen in hun bedrijf en sector. 
In dit interview is het de beurt aan Peter van Broekhoven, 
Managing Director bij Lexmark Benelux.

De samenleving is het afgelopen jaar drastisch veran-
derd. Wat zijn de belangrijkste lessen die uzelf en uw 
organisatie uit deze periode kunnen trekken?  
Van Broekhoven: De belangrijkste les is dat je alles op-
nieuw in de juiste verhoudingen hebt leren bekijken. Zaken 
als gezondheid (en veiligheid) waren natuurlijk al belang-
rijk, maar komen nu meer dan ooit op het voorplan. Lex-
mark is altijd al wel een flexibele organisatie geweest. Dat 
stelde ons in staat om de nodige veerkracht te tonen. We 
hebben snel protocollen kunnen opzetten en die vlot inge-
werkt in onze bedrijfsorganisatie. Wat ik enorm waardeer, 
is dat we op veel begrip vanuit ons klanten- en partnernet-
werk konden rekenen. We hebben af en toe wel te maken 
gekregen met leveranciersproblemen door onder andere 
de Ever Given die het Suezkanaal blokkeerde en het tekort 
aan computerchips. Gelukkig stellen onze klanten zich 
daar begripvol voor op.

Als u uw bedrijf vandaag de dag vergelijkt met 12 maan-
den geleden, welke verschillen ziet u dan? Wat is de 
meest positieve verandering die de organisatie heeft 
doorgemaakt?  
Van Broekhoven: 12 maanden klinkt al als een eeuwig-
heid geleden nu je het zo zegt. De printsector is altijd een 
sector geweest die snel verandert, dat gaat nu alleen nog 

sneller. Zoals ik al zei, konden we snel schakelen omdat 
flexibiliteit in ons bedrijf zit ingebakken. Het gebruik van 
Teams was niet nieuw voor ons. Een groot voordeel van 
thuiswerken is dat je efficiënter leert omgaan met je tijd. 
Langs de andere kant ervaar je wel een gemis aan per-
soonlijk contact. De virtuele wereld is toch anders. Het 
beste aan thuiswerken is misschien nog wel dat je je eigen 
koffie kan drinken. Ook is er weer het besef dat we een 
geweldige groep mensen hebben werken bij Lexmark.

Hoe is de sector waarin jullie actief zijn veranderd en 
hoe zal de sector verder blijven evolueren? Welke impact 
zullen die evoluties op de organisatie hebben?  
Van Broekhoven: Onze thuisprinters verkochten veel beter, 
een segment waar we vroeger een minder groot aan-

“LUISTEREN NAAR JE KLANTEN 
IS DE BASIS VOOR SUCCES”

 Duurzaamheid werkt 
alleen als er voldoende 

alternatieven beschikbaar 
zijn.” 

Peter van Broekhoven, 
Lexmark
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deel in hadden. Dat komt omdat de vraag logischerwijs 
enorm is toegenomen en we op het juiste moment goede 
producten aan goede prijzen hadden. Maar ook onze con-
currenten hebben van dat momentum geprofiteerd. Veel 
bedrijven stelden wel projecten uit omdat investeringen in 
printtechnologie niet de hoogste prioriteit hadden en men-
sen niet op kantoor waren. Bedrijven zijn het werk op kan-
toor nu anders aan het invullen. Daarbij ligt de focus op 
het centraliseren van functies. Printmanagement zal ook 
anders worden georganiseerd en zich meer richting de 
cloud verplaatsen. Hier speelden we voor de coronapande-
mie al sterk op in. 

Technologische innovatie zit niet stil. In welke nieuwe 
ontwikkelingen ziet u een groot potentieel voor uw be-
drijf en waarom? Hoever staan jullie met het gebruik van 
deze technologie(ën)?  
Van Broekhoven: Het antwoord op deze vraag ligt in lijn 
met wat ik daarnet aanhaalde. De adoptie van printma-
nagement naar de cloud gaat veel sneller en beperkt zich 
niet enkel meer tot de enterprise-markt. Met onze oplos-
singen trachten we printmanagement in de cloud te her-
waarderen naar de kmo-markt. Eigenlijk willen we dezelfde 
technologie toepassen op alle soorten machines. Zo kan 
cloudprintmanagement ook een interessant alternatief 
voor klassieke printtechnologie zijn voor organisaties met 
beperktere IT-middelen. 

Duurzaamheid gaat een andere belangrijke drijfveer wor-
den voor innovatie. Je kent het principe van circulaire eco-
nomie wellicht wel. Wij zorgen ervoor dat onze producten 
makkelijk te herstellen zijn, zodat de levensduur verlengd 
wordt en bedrijven niet elk jaar een nieuwe printer moeten 
aankopen. Men zegt wel eens dat je vandaag de dag duur-
zaam ‘moet’ zijn als organisatie. Maar het belang van be-
schikbaarheid mag niet onderschat worden. Mensen kie-
zen enkel voor duurzame alternatieven als die voorhanden 
zijn. Dat grote bedrijven mee inspelen op duurzaamheid 
zal de adoptie van duurzame technologie wel versnellen.

Is door de coronapandemie uw visie op leiderschap en/
of uw manier van leidinggeven veranderd? Hoe ziet u de 
rol van de manager in de toekomst?  
Van Broekhoven: Mijn visie is niet echt veranderd, maar de 
uitvoering wel. Ik heb er altijd belang aan gehecht om mijn 
medewerkers verantwoordelijkheid te geven en hen fou-
ten te durven laten maken. Ik maak zelf ook fouten, daar 
leer je van. Door de coronapandemie is vertrouwen alleen 
maar belangrijker geworden. Al moet je er wel over waken 
dat dat vertrouwen ook tot goede resultaten leidt. Wat ik 
zelf ervaarde, is dat het uitdagender wordt om iedereen 
voldoende aandacht te blijven geven. Onze kracht bij Lex-
mark is dat we elkaar opzoeken om een praatje te slaan. 

Dat klinkt eenvoudig, maar die informele communicatie is 
veel intensiever geworden. Je moet veel proactiever zijn. 
Ik moest op de duur opschrijven wie ik moest bellen. 

Ik denk dat er niet echt een blauwdruk bestaat voor de rol 
van een manager. Dat werkt voor iedere manager en orga-
nisatie anders. Ik leg zelf de focus op vertrouwen geven 
en je mensen helpen. Ik vraag hen altijd wat ik voor hen 
kan doen. Het is voor mij de taak als manager om obsta-
kels weg te werken en een fijne werkomgeving te creëren. 
Maar je moet ook duidelijk maken dat we voor een com-
merciële organisatie werken waar ook harde beslissingen 
moeten gemaakt worden. 

Wat zijn de grootse uitdagingen voor 2021? Hoe bieden 
jullie die uitdagingen het hoofd?  
Van Broekhoven: Het blijft van cruciaal belang dat je alle 
partners en klanten de juiste aandacht blijft geven. Ik be-
sef dat dit een cliché is, maar klanten bepalen je succes. 
Ook dat wordt alsmaar moeilijker door de toenemende 
werkdruk. Onze strategie luidt dat het hebben van een 
paar goede partners belangrijker is dan de hoeveelheid 
partnerrelaties. Je moet als organisatie klant- en part-
ner-driven zijn. Een tweede uitdaging is je organisatie 
blijven veranderen. Je moet voortdurend je processen en 
strategie evalueren aan de hand van relevante data-ana-
lyse. Het belang van data zal door digitalisering alleen 
maar toenemen en daar moet je als bedrijf in mee gaan. 
Onze strategie wordt mee bepaald door het internationale 
hoofdkantoor, maar we sturen lokaal bij in functie van de 
noden van onze klanten. Je moet di 

Wat zijn de grootse uitdagingen voor 2021? Hoe bieden 
jullie die uitdagingen het hoofd?   
De Hertogh: Dat is geen eenvoudige vraag. Als je mij deze 
vraag 15 maanden geleden had gesteld, zou mijn ant-
woord helemaal anders zijn geweest. Dan had ik wellicht 
gezegd: “Verder blijven doen zoals we bezig zijn”. Maar er 
heeft zich een zogenaamde ‘black swan’ voorgedaan: een 
onaangekondigde gebeurtenis die een enorme impact 
heeft gehad op onze samenleving en elke sector heeft 
aangetast. Dat alleen al toont het belang van resilience 
aan. Je kan de schaal van onvoorziene gebeurtenissen 
niet voorspellen, maar met een goed doordacht business-
plan kan je jezelf daar wel zo goed mogelijk op voorbe-
reiden. Nog voor de lockdown waren wij de effecten van 
thuiswerken al aan het uittesten door werknemers ver-
plicht één dag per week van thuis uit te laten werken. Dat 
stelde ons in staat snel te schakelen wanneer het nodig 
was. Je moet een plan B hebben voor als zo’n black swan 
de kop opsteekt, ook al kan je nooit weten wanneer dat 
gebeurt. Ik denk dat veel organisaties in hun euforie die les 
uit het oog verloren waren.
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In Manager aan het woord blikken we samen met ma-
nagers uit de IT-sector terug op een ingrijpend jaar. We 
hadden een boeiend gesprek met Frederik Poelman, 
Managing Director bij Combell. - Door Jens Jonkers

Het zijn bijzondere tijden, dat is het minste wat je kan 
zeggen. Op amper een jaar tijd is onze samenleving 
volledig veranderd. We hebben onze manier van werken 
in vraag moeten stellen en technologische vooruitgang 
gaat sneller dan ooit. De ene organisatie gaat beter om 
met al die veranderingen dan de andere. Nu we op het 
punt staan om het ‘nieuwe normaal’ definitief te betre-
den, is het tijd om te peilen hoe de Belgische IT-sector 
zich staande heeft gehouden in deze moeilijke periode. 
Aan de hand van zes pittige vragen getuigen managers 
over de belangrijkste (technologische) ontwikkelingen in 
hun bedrijf en sector. In dit interview is het de beurt aan 
Frederik Poelman, Managing Director bij Combell.   

De samenleving is het afgelopen jaar drastisch  
veranderd. Wat zijn de belangrijkste lessen die u zelf 
en uw organisatie uit deze periode kunnen trekken?   
Poelman: Je kan wel stellen dat dit een heel uitzonder-
lijk jaar was. De huidige situatie toont aan hoe fragiel 
onze samenleving is en hoe snel alles kan veranderen. 
Het vergt een enorme veerkracht en flexibiliteit om daar 
als organisatie op te kunnen inspelen. Sinds de start 
van de coronapandemie hebben wij als hostingbedrijf 
een enorme klantengroei gekend. Dat leidt tot een toe-
genomen werkdruk. Het is ook belangrijker dan ooit om 
een goede basis en een goede band met je werknemers 
te hebben. We zijn een IT-bedrijf dus remote working 
was bij ons al wel sterk ingeburgerd voor de start van 
de pandemie, maar het verloopt nu veel gestructureer-
der dan vroeger. Toch blijft voor veel werknemers het 
kantoor een belangrijk sociaal element. Dat mogen we 
niet uit het oog verliezen. 

Als u uw bedrijf vandaag de dag vergelijkt met 12 
maanden geleden, welke verschillen ziet u dan?  
Wat is de meest positieve verandering die de  
organisatie heeft doorgemaakt?   
Poelman: Het gebrek aan face-to-face communicatie 

“ONLINE GAAN MOET 
EENVOUDIG ZIJN” 

 De tools zijn er, de 
volgende stap is ze beter 

met elkaar integreren.”
Frederik Poelman, 
Combell

vormde een grote uitdaging. Iedereen heeft nieuwe ge-
woontes moeten aannemen. Onze manier van werken 
zal blijven veranderen. Thuiswerken verloopt nu veel ge-
structureerder per team en we hebben betere tools voor 
handen om dat waar te maken. Deze manier van werken 
wordt overigens in veel sectoren nu normaal. Als ik een 
positieve verandering moet aanhalen, dan ben ik ervan 
overtuigd dat thuiswerk heeft geleid tot een betere 
work-life balance. Je krijgt nu meer vrijheid om – op  
een verantwoordelijke wijze uiteraard – je werkdag zelf 
in te plannen. 
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9042 Gent

T: 0800–8-5678 - info@combell.com

www.combell.com

Hoe is de sector waarin jullie actief zijn veranderd en 
hoe zal de sector verder blijven evolueren? Welke im-
pact zullen die evoluties op de organisatie hebben?   
Poelman: De diensten die wij aanbieden zijn altijd wel 
relevant geweest. Maar omdat veel organisaties door 
de crisis een digitale inhaalbeweging hebben moeten 
maken, zijn de investeringen in online diensten snel 
toegenomen. Wij zetten ons als een digital enabler in de 
markt. In de toekomst zullen we allen nog meer online 
moeten gaan. In een digitale wereld hebben veel bedrij-
ven nood aan begeleiding door betrouwbare partners 
zoals Combell. Bijgevolg stijgt ook de vraag naar onze 
producten explosief, maar dat betekent voor ons ook 
dat we meer concurrentie gaan krijgen. We zullen dus 
scherp moeten blijven en bekijken hoe we ons product-
portfolio nog meer kunnen diversifiëren. We zijn ooit be-
gonnen als een specialist in webhosting, maar vandaag 
de dag bieden we meer allround IT-diensten aan. 

Technologische innovatie staat niet stil. In welke nieu-
we ontwikkelingen ziet u een groot potentieel voor uw 
bedrijf en waarom? Hoever staan jullie met het gebruik 
van deze technologie(ën)?   
Poelman: We bieden al een breed gamma aan diensten 
aan. De grote uitdaging voor ons als leverancier is om 
die op een zo eenvoudig mogelijke manier aan te bieden 
aan onze klanten zodat zij de juiste zaken kunnen uit-
kiezen. Een goed voorbeeld hiervan wat we nu al doen 
is het aanbieden van Microsoft Office 365-pakketten. 
Klanten kunnen via ons dan toegang krijgen tot alle 
Office-applicaties die ze nodig hebben (Outlook, Teams, 
OneDrive, …) en wij ontlasten hen van alle praktische 
obstakels zoals het configureren van de mailserver en 
zorgen er voor dat alles 24/7 performant en up-to-date 
blijft. Nu staan veel tools nog op zichzelf. Ik voorspel 
dat the next big thing voor de komende jaren het zoeken 
naar manieren om alle tools te koppelen aan één sys-
teem zal worden. Integratie vinden tussen je verschil-
lende applicaties zal misschien niet altijd mogelijk zijn, 
maar het maakt alles wel eenvoudiger in gebruik. 

Is door de coronapandemie uw visie op leiderschap 
en/of uw manier van leidinggeven veranderd? 
 Hoe ziet u de rol van de manager in de toekomst?   
Poelman: Ja en neen. Ik heb altijd al veel belang ge-
hecht aan flexibiliteit en respect tonen voor de persoon-
lijke situatie van werknemers, maar door de coronapan-

demie ben ik daar wel veel meer mee geconfronteerd 
geweest. Je moet als manager beseffen dat niet ieder-
een in een optimale thuissituatie zit. Daar moet je be-
grip voor kunnen tonen. Bij Combell zit het ingebakken 
in onze cultuur en HR-beleid dat we als collega’s dicht 
bij elkaar staan. Een manager moet ook openstaan voor 
veranderingen en zich aanpassen aan waar nu vraag 
naar is in de markt. Vandaag hechten we veel belang 
aan een goede work-life balance. Je kan bij het aan-
werven van nieuw talent een groot verschil maken door 
daar in een jobinhoud al aandacht aan te besteden.

Wat zijn de grootse uitdagingen voor 2021?  
Hoe bieden jullie die uitdagingen het hoofd?   
Poelman: ‘Online services’ is een enorm ruim begrip. 
Het is voor ons dan ook van cruciaal belang dat we 
de noden van onze klanten goed begrijpen om een 
betrouwbare partner voor hen te zijn. Het is onze taak 
om hen door het bos de bomen te laten zien. We zijn 
ook voortdurend op zoek naar nieuwe profielen om aan 
de stijgende vraag te kunnen blijven voldoen en verder 
door te groeien. De coronapandemie is voor elke organi-
satie een uitzonderlijke periode geweest. Wij hebben het 
geluk gehad in een sector actief te zijn die het goed is 
blijven doen, maar we zijn er ons meer van bewust dat 
er veel organisaties nu met het water aan de lippen zit-
ten. Ik hoop in ieder geval dat iedereen uiteindelijk goed 
uit deze uitdagende tijden zal komen. 
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GET THE FUTURE 
YOU WANT

DREAM OF A  
BETTER FUTURE? 

OR DESIGN ONE?




