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We staan er niet vaak bij stil, maar we maken 
dagelijks op allerlei manieren gebruik van 
connectiviteit. We doen dat privé om contact 
te houden met familie en vrienden, maar ook 
zakelijk via mail, cloud applicaties, telefonie 
en vele andere toepassingen. Connectiviteit is 
de noodzakelijke voorwaarde voor alle digitale 
toepassingen waarbij data wordt uitgewisseld 
tussen apparaten. Dat zijn er steeds meer, 
maar de beschikbaarheid van hoogwaardige 
connectiviteit is allerminst vanzelfsprekend. 

Er zijn alleen al in Nederland enkele 
honderdduizenden kilometers kabel, 
tienduizenden zendmasten en miljarden euro’s 
aan jaarlijkse investeringen nodig om ons 
huidige gebruik van connectiviteit te faciliteren. 
En dan hebben we het nog niet gehad over de 
faciliteiten, apparatuur en technieken die zorgen 
dat de juiste data bij het juiste apparaat terecht 
komt of de toekomstige vraag naar connectiviteit.

De drijvende kracht achter de explosieve 
vraag naar connectiviteit is digitalisering. De 
Nederlandse economie is hier in toenemende 
mate afhankelijk van. Als samenleving maken we 
steeds meer, intensiever en langduriger gebruik 
van digitale diensten. Nederland transformeert 
digitaal. Internet en met name de digitale 
infrastructuur zijn voorwaardelijk voor het proces 
van digitale transformatie. De infrastructuur 
die ten grondslag ligt aan het internet wordt 
gevormd door een netwerk van verbindingen 
dat ons in staat stelt internationaal, nationaal en 
lokaal data uit te wisselen.  
De verzamelterm voor deze mogelijkheden voor 
digitale communicatie is connectiviteit. Digitale 
diensten en de wereld van cloud ontwikkelen 
zich met name daar waar connectiviteit 
voldoende aanwezig is.

Dit rapport gaat verder in op dit thema. 
Vier brancheorganisaties uit de digitale 
infrastructuursector werken samen om met 
deze studie de rol van de bedrijven die zij 
vertegenwoordigen en het belang van die rol 
voor de digitale economie duidelijk te maken. 
In deze studie worden zij bijgestaan door drie 
vooraanstaande specialisten op het gebied 
van connectiviteit. Eurofiber Nederland is een 
snel groeiende leverancier van hoogwaardige 
digitale infrastructuur. Met een eigen 
glasvezelnetwerk biedt Eurofiber bedrijven, 
overheden en non-profitorganisaties een 
toekomstvaste en open infrastructuur. Juniper 
Networks is een wereldwijd actieve specialist 
in geautomatiseerde, schaalbare en veilige 
netwerken. Tot slot is Dialogic gespecialiseerd 
in verschillende onderzoeksvelden waaronder 
de ‘informatiesamenleving’, waar ze reeds 
verschillende onderzoeksrapporten over hebben 
geschreven.

Deze studie beschrijft wat connectiviteit is, welke 
typologieën er zijn en wat de rol ervan is voor 
het proces digitale transformatie. Een dergelijke 
beschrijving is niet compleet zonder voorbeelden 
uit de praktijk, die in het hele rapport zijn 
uitgelicht. Wie zich met deze materie bezighoudt, 
ontkomt niet aan jargon. Daarom is achterin 
dit rapport een verklarende begrippenlijst 
opgenomen.

Deze studie is onderdeel van een reeks die 
is gestart met de titel “Fundament van onze 
digitale economie”. Wij beogen met deze studies 
duidelijk te maken hoe de digitale infrastructuur 
een steeds crucialer onderdeel vormt van de 
Nederlandse samenleving, de economie en 
dagelijks gebruikt wordt door vrijwel elke 
organisatie, bedrijf en individu.

Voorwoord
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Management samenvatting

Digitale transformatie heeft ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse economie en samenleving. 
Net als bij eerdere ingrijpende economische en maatschappelijke transities, speelt technologie 
een sleutelrol. De digitale infrastructuur vormt het fundament voor de digitale economie. Deze 
infrastructuur bestaat uit verschillende sectoren, waaronder hosting- en cloudproviders, datacenters, 
internetknooppunten en partijen die in connectiviteit voorzien. In elke schakel in de keten van 
digitale infrastructuur, speelt connectiviteit een randvoorwaardelijke rol voor digitale transformatie. 
Zoals te zien is in het model van de digitale economie dat in het eerste deel van dit rapport, 
Fundament van onze digitale economie is gepresenteerd, vormt connectiviteit de onderlaag voor de 
rest van de digitale infrastructuur.

Connectiviteit is een abstract begrip. Het 
verwijst naar (actieve) verbindingen voor 
overdracht van data, de manier waarop dat 
gebeurt, met welke snelheid en de hoeveelheid 
data die per seconde getransporteerd kan 
worden. Het gaat om het geheel aan netwerken 
dat digitalisering mogelijk maakt, zowel lokaal 

binnen organisaties als regionaal, nationaal 
en internationaal. Al deze netwerken bij elkaar 
vormen het internet. Connectiviteit is een 
complex samenspel tussen deze netwerken 
waarover elke seconde miljarden apparaten met 
elkaar communiceren.
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(Bron: Fundament van onze digitale economie. Structuur onderzoek naar de infrastructuur achter onze data economie. (2017)

De auteurs van dit rapport beschrijven wat 
de staat is van de digitale connectiviteit 
in Nederland. Het rapport gaat in op 
de technieken en netwerken waarmee 
connectiviteit mogelijk wordt gemaakt, 
welke typen connectiviteit er zijn en hoe 
connectiviteit zich de komende jaren zal 
ontwikkelen in Nederland. Om een idee 
te geven wat connectiviteit betekent 
voor organisaties, zijn in het hele rapport 
voorbeelden uit de praktijk opgenomen. 
Na lezing van dit rapport weet u waarom 
Nederland wereldwijd voorop loopt op het 
gebied van connectiviteit en welke trends 
en ontwikkelingen bepalend zijn. Daarnaast 
wordt ook ingegaan op de onderlinge 

samenhang tussen connectiviteit, hosting- 
en cloud providers en datacenters en de 
levering van digitale diensten via de in het 
rapport besproken typen connectiviteit en 
de technieken die data uitwisseling mogelijk 
maken.

Hoewel Nederland internationaal een 
leidende positie heeft, zullen we die 
verliezen als geen actie wordt ondernomen. 
Digitale transformatie gaat in een rap 
tempo. Daarbij is toegang tot snel internet 
absoluut noodzakelijk voor bijvoorbeeld de 
massale aanspraak op clouddiensten en de 
ontwikkeling van Internet-of-Things en Big 
Data toepassingen. 
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Inmiddels heeft meer dan 90% van 
zakelijk Nederland toegang tot glasvezel 
binnen een straal van één kilometer. En 
belangrijker nog, netwerkleveranciers 
investeren gezamenlijk jaarlijks honderden 
miljoenen in de uitrol van glasvezel voor 
zakelijk Nederland. Echter, de toegang tot 
breedbandig internet voor huishoudens 
loopt steeds verder achter. De stagnatie 
van de aanleg van glasvezelnetwerken voor 
particulieren ondermijnt de ‘digital readiness’ 
van Nederland. Aanleg van glasvezel is 
duurder dan het upgraden van oudere 
netwerken. De kabels zelf zijn niet zo duur, 
maar het graven wel. Dat gaat gepaard 

met instemmingsprocedures die in kosten, 
tijd en aanpak per gemeente verschillen. 
Procedures kunnen bovendien sneller door 
meer standaardisatie en het digitaliseren 
van het proces. Een instemmingsprocedure 
is te vaak een herhaaldelijke afhandeling 
van te veel papierwerk. De Vereniging voor 
Nederlandse Gemeenten (VNG) moet zich hard 
maken voor eenduidige afspraken voor lokale 
vergunningen en leges. Het wordt tijd dat de 
overheid hierbij een faciliterende rol op zich 
neemt en een doorbraak forceert zodat iedere 
Nederlander, thuis en op zijn werk, beschikt 
over een breedbandige internetverbinding die 
is voorbereid op de toekomst.
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1 Het model van de digitale economie

Het lijdt geen twijfel dat de digitale economie snel aan belang toeneemt voor het verdienvermogen 
en de welvaart van Nederland. Net als de ‘fysieke’ economie, is ook de digitale economie afhankelijk 
van een gedegen infrastructuur. In dit tweede deel van het structuuronderzoek naar de digitale 
economie wordt ingegaan op het ‘wegenstelsel’ van de digitale economie, ofwel connectiviteit.

In het eerste deel van dit rapport is een uitgebreid 
model van de structuur van de digitale economie 
gepresenteerd. Het is belangrijk om deze structuur 
in het achterhoofd te houden bij het lezen van 
deze tweede editie in de reeks. Daarom wordt in 
het onderstaande kort teruggegrepen op de uitleg 
van het digitale economie model.

De digitale infrastructuur (digital delivery) 
bestaat uit de grondstof data, de netwerksector, 
de datacenter sector en de cloud & hosting 
sector. Digitale diensten worden gecreëerd door 
software en digitale bedrijven (digital creation). 
Digitale data, infrastructuur en diensten worden 
afgenomen door het bedrijfsleven, de consument, 
en de overheid (digital consumption). Dit gebeurt 

onder andere door middel van het koppelen van 
de eigen on-premise of eigen IT infrastructuur 
die in een datacenter staat met cloud computing 
en SaaS aanbieders en door middel van het 
koppelen van apparaten zoals smartphones, 
tablets en andere apparaten of sensoren, ook wel 
Internet of Things (IoT) genoemd.

Het goed functioneren van de keten van digitale 
levering, creatie en consumptie is van vitaal 
belang voor een soepel draaiende digitale 
economie en hangt niet alleen af van de 
sectoren zelf maar ook van omgevingsfactoren 
als innovatie, onderzoek, scholing, promotie, 
duurzaamheid, beleid, regulering, vertrouwen, 
veiligheid, en financiering. 
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In dit model is nader uitgewerkt hoe de 
verschillende lagen in de supply chain van 
de digitale economie elkaar ondersteunen en 

hoe de traditionele economie in haar digitale 
transformatie ondersteund wordt door 
digitale infrastructuur.

Figuur 1 The digital economy model
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Het bovenstaande model dat wij gebruiken om 
de digitale economie en de rol daarin van de 
digitale infrastructuur duidelijk te maken bevat de 
volgende lagen die met elkaar samenwerken en 
van elkaar afhankelijk zijn::
• De datalaag (groen) met digitale data
• Infrastructuur en infrastructuur diensten laag 

(donkerblauw) met netwerken, datacenters 
en hardware beheert door cloud en hosting 
providers.

• Software en softwarediensten laag (lichtblauw) 
met bedrijven die diensten aanbieden met 
behulp van de digitale infrastructuur laag.

• Consumptie laag (oranje) met dingen (IoT), 
on-premise IT, functies en industrieën. 

• Enablers (paars en grijs). Het goed functioneren 
van de supply chain van digitale levering, 
creatie en consumptie is van vitaal belang 
voor een soepel draaiende digitale economie 
en hangt niet alleen af van de sectoren 
zelf maar ook van omgevingsfactoren als: 
programmeerbare interfaces (API’s), digitale 
partner ecosystemen en innovatie, onderzoek, 
scholing, promotie, duurzaamheid, beleid, 
regulering, vertrouwen, veiligheid, en 
financiering.
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Internet en connectiviteit 

Het internet is een netwerk van netwerken. Het 
is niet één enkel reusachtig netwerk, maar een 
samenwerking tussen duizenden netwerken, die 
zowel in privaat als publiek eigendom zijn en 
die elkaars verkeer toestaan, via multilaterale 
commerciële en peering overeenkomsten. De 
protocollen die het dataverkeer over het internet 
mogelijk maken, zijn onafhankelijk van het type 
servers en routers dat ervoor gebruikt wordt, en 
onafhankelijk van het type verbindingen zoals 
bijvoorbeeld glasvezel, koper of mobiel.

Dit heeft twee grote voordelen. Ten eerste 
betekent het dat u als gebruiker toegang heeft 
tot dezelfde data vanaf uw mobieltje of uw 
tablet als vanaf een computer. Ten tweede zijn 
datapakketten in staat om hun eigen weg te 
vinden door de verschillende netwerken heen. 

Het mobiele (of wifi) netwerk waarop u bent 
ingelogd stuurt het verzoek om data vanuit uw 
device door naar een ander fysiek netwerk, en 
weer door naar de volgende enz. Uiteindelijk 
komt het nieuws op uw smartphone wellicht 
over een onderzeese kabel vanuit de andere 
kant van de oceaan.

Doordat de datapakketten in staat zijn om 
zichzelf te oriënteren en een weg naar 
hun bestemming te vinden over al die 
verschillende netwerken is het internet, “by 
design”, buitengewoon robuust. Als door een 
technische storing één bepaald netwerk niet 

meer is verbonden met de anderen, zijn er nog 
steeds talloze mogelijk paden voor de data om 
hun bestemming te bereiken. Het is nog niet 
voorgekomen dat het hele internet onbruikbaar 
was als gevolg van een storing of een (digitale) 
aanslag. Dat het ooit zou gebeuren is ook erg 
onwaarschijnlijk.

Op de netwerken zelf kan ook heel ander 
verkeer lopen. Daarom is het belangrijk om een 
onderscheid te maken tussen de verschillende 
lagen die hierin gekend zijn:

• De fysieke connectiviteit (glasvezelnetwerken, 
coax, koper, 4G, wifi)

• De verbindingen via het Internet Protocol (IP)
• De diensten die via de netwerken en 

protocollen lopen. 

De bekendste en meest gebruikte hiervan is 
ongetwijfeld het World Wide Web, maar denk 
bijvoorbeeld ook aan Voice Over IP (VoIP, Skype), 
IRC, Usenet en vele anderen.

Connectiviteit als randvoorwaarde voor 
digitale transformatie

Zonder connectiviteit is onze digitale economie 
onmogelijk. Connectiviteit zorgt voor schaal-
baarheid: het maakt het mogelijk de steeds 
grotere datastromen te verzamelen en te 
transporteren. Connectiviteit zorgt voor nieuwe 
businessmodellen: alle grote webbedrijven zijn 
in wezen aggregaties van datastromen die deze 
op een unieke manier verwerken en aanbieden. 

Klantcase: Digitale transformatie in de mode

Klant: een bedrijf is onderdeel van één van de grootste modebedrijven ter wereld, 
met meer dan 5.000 medewerkers.

Aanvraag: integratie van alle kantoren, datacenters en cloud omgevingen. Het verbinden 
van alle winkels naar een centraal ERP systeem, en het verbinden van alle 
datacenters met een hoge beschikbaarheid.

Oplossing: een centraal management van 60+ winkels, met de hoogst mogelijke 
beschikbaarheid.

Resultaat: afname van Total Cost of Ownership van 28%.
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Klantcase: Connectiviteit in de content industrie

Klant:  een in Finland gevestigd mediabedrijf opererend in 10 verschillende landen, 
voornamelijk de Scandinavische landen. Jaarlijkse omzet van 2.7 miljard euro, 
met meer dan 15.000 werknemers.

Aanvraag: opleveren van een Wide Area Network (WAN) die bedrijven en datacenters 
met elkaar verbindt en publieke clouds integreert. Het verlagen van de TCO, 
met behoud van dezelfde SLA's.

Oplossing: opleveren van een WAN die bestaat uit Layer 2 en Layer 3 verbindingen, 
inclusief multi-homed internet services, wat zorgt voor een naadloze 
integratie binnen bedrijven, datacenters en clouds.

Resultaat: lagere TCO en een cloud agnostic netwerk met de mogelijkheid om alle grote 
publieke clouds te verbinden met een 99.99% beschikbaarheid.

Connectiviteit zorgt ook voor continuïteit. 
Doordat alles continu in verbinding met elkaar 
staat, is goede en redundante connectiviteit van 
belang voor een stabiele bedrijfsvoering.
De digitale infrastructuur is noodzakelijk 
voor de online wereld waar we in allerlei 
opzichten steeds afhankelijker van zijn. Deze 
digitale infrastructuur bestaat uit verbindingen, 
datacenters en clouds en vormt de nieuwe basis 
van onze samenleving en economie. Nederland 
is vanaf het ontstaan van het internet een van 
de weinige landen ter wereld die consistent 
een leidende positie heeft bij de adoptie van 
digitale technologie en diensten. Bijna iedereen 
in Nederland kan beschikken over een snelle 
verbinding. De Amsterdam Internet Exchange 
is de grootste ter wereld en de ruim 200 
datacenters in Nederland vormen een hub die 

de snelst groeiende in zijn soort is in Europa, en 
de tweede qua grootte in de wereld. Door deze 
hoogwaardige faciliteiten is een zeer geavan-
ceerde cloud en hosting sector ontstaan.
 
De voortrekkersrol die Nederland al zo’n drie 
decennia inneemt in het digitale domein, zowel 
nationaal als internationaal, valt of staat met 
goede connectiviteit. Het is de ruggengraat 
van de verzameling van netwerken die het 
internet is en van essentieel belang voor de 
digitale transformatie van het Nederlandse 
bedrijfsleven. Zonder goede verbindingen is 
aggregatie van data onmogelijk, evenals digitaal 
transformeren. Het belang van connectiviteit 
kan dus niet worden overschat. In het volgende 
hoofdstuk wordt dieper op de aard en het 
belang van connectiviteit ingegaan.
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Bronnen: European Commission, Broadband coverage Europe 2015
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2 Netwerken en soorten connectiviteit

Het lijkt zo vanzelfsprekend: wie het laatste nieuws wil weten heeft met een paar handelingen 
de wereld aan zijn vingertoppen, ongeacht of een smartphone, tablet of laptop wordt gebruikt. 
Waar weinigen bij stil staan, is dat dit mogelijk wordt gemaakt door uiteenlopende bedrijven 
die allemaal een deel van de digitale economie faciliteren. Een onmisbare schakel daarin zijn de 
bedrijven die in connectiviteit voorzien.In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op connectiviteit in 
het algemeen, en de verschillende typen connectiviteit in het bijzonder.

Introductie connectiviteit

Er zijn een aantal verschillende typen fysieke 
netwerken die het mogelijk maken dat iedere 
gebruiker van een digitaal device razendsnel 
informatie kan opvragen en deze ook geleverd 
krijgt. De thermostaat thuis, bankzaken, het 
bestellen van een taxi of het boeken van 
vliegtickets: het loopt allemaal via de netwerken 
die dag en nacht beschikbaar zijn.

Er wordt onderscheid gemaakt in vier typen 
connectiviteit en netwerken:

• Netwerken gericht op consumenten
• Netwerken gericht op zakelijke gebruikers
• Core netwerken
• Zeekabels
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Klantcase: Orgaantransplantatie heeft baat bij permanente connectiviteit

Klant:  een gespecialiseerd centrum voor orgaan behandeling

Aanvraag: het verzorgen van de totale IT van dit centrum en het garanderen van een altijd 
beschikbare informatie van beschikbare organen voor donatie en patiëntin-
formatie. Die van levensbelang kunnen zijn.

Oplossing: een volledige IT omgeving van werkplekbeheer tot beveiligde internetver-
binding. Dit alles onder een strenge SLA geregeld.

Resultaat: een systeem waarbij verbinding tussen patiëntinformatie, andere informatie-
bronnen en centrum altijd beschikbaar is. Soms komt het neer op seconden dat 
belangrijke informatie beschikbaar moet zijn om de juiste keuzes te kunnen 
maken. Dat is nu gegarandeerd.

Connectiviteit voor consumenten
Om te zorgen dat consumenten goede 
connectiviteit hebben, zijn er verschillende 
netwerken. Veelal zijn deze aangelegd tot in 
woningen, maar ook mobiele netwerken worden 
hieronder gerekend.

De eerste communicatienetwerken voor 
consumenten bestonden uit koperdraden, of 
in de volksmond de telefoonlijn. Over deze 
koperverbinding kunnen digitale signalen 
worden gestuurd. De frequentie bepaalt daarbij 
de snelheid, beter bekend als ADSL, VDSL of 
xDSL. Dankzij innovaties op deze standaarden 
zijn snellere verbindingen gerealiseerd. 
Hoewel deze nieuwe technieken wel zorgen 
voor hogere snelheden, blijft dit altijd relatief 
tot de nabijheid van de wijkcentrale. Met 
andere woorden: wie ver van de wijkcentrale 
woont, zal niet kunnen profiteren van hogere 
snelheden door bijvoorbeeld signaalverlies en 
omgevingsinvloeden.

Een ander medium voor digitale connectiviteit is 
coax, dat eveneens op koper is gebaseerd. Coax 
netwerken zijn in het verleden in vrijwel geheel 
Nederland aangelegd voor de zogenaamde 
‘kabeltelevisie’. Via deze drager kunnen ook 
digitale signalen worden verstuurd, een 
veelgebruikte techniek hiervoor is Docsis.

De meest moderne techniek, die op dit moment 
ook de grootste bandbreedte en snelheid kan 

leveren, is een glasvezelaansluiting, ofwel 
FTTH (fiber to the home). Glasvezel heeft de 
afgelopen jaren een flinke opmars doorgemaakt.

Bandbreedte (snelheid van gegevensoverdracht) 
is een bepalende factor voor connectiviteit 
voor consumenten, net als overigens voor 
het bedrijfsleven of de digitale sector. Het 
bepaalt hoe snel een verbinding is, en 
daarmee hoeveel data er per seconde over 
de verbinding getransporteerd kan worden. 
Bandbreedte wordt opgedeeld in een down- en 
uploadsnelheid. De uploadsnelheid blijft bij 
koper- en coax verbindingen vaak achter bij 
de downloadsnelheid. Toch is ook deze upload 
snelheid steeds belangrijker aan het worden. 
Moderne toepassingen zoals Virtual Reality 
vragen meer bandbreedte, ook als het om de 
uploadsnelheid gaat.. 

De vraag naar meer bandbreedte van 
consumenten groeit al jaren. Nieuwe 
toepassingen, zoals in het verleden bijvoorbeeld 
streaming video en in de toekomst VR, 
maken dat aanbieders van connectiviteit voor 
consumenten anticiperen op de toekomstige 
behoefte in de markt die zij bedienen. Op koper- 
en glasvezelnetwerken worden daartoe nieuwe 
technieken toegepast die de bandbreedte 
aanzienlijk vergroten. Bij glasvezel is van deze 
uitdaging geen sprake. Het potentieel van 
glasvezel is nog lang niet bereikt, waardoor er 
momenteel sprake is van grote overcapaciteit 
op glasvezelnetwerken.
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Klantcase: Zorgeloos gamen met het juiste netwerk

Klant:  een Nederlandse managed hosting provider die IaaS diensten levert als dedicated 
servers, colocatie en cloud servers. Deze hostingprovider is gespecialiseerd in de 
computergame-markt en beheert een wereldwijd netwerk van servers.

Aanvraag: het bedrijf heeft een breed scala aan gaming publishers, game ontwikkelaars, 
systeemintegratoren, hosting providers en enterprise klanten. Deze organisaties 
hebben behoefte aan veilige en flexibele netwerken die hoge prestaties leveren om 
snel extra capaciteit voor hun gebruikers bij te schakelen. Vooral het afslaan van 
DDoS-aanvallen was een uitdaging.

Oplossing: men heeft een Cyber Security- en Advanced Threat Prevention (ATP) oplossing en 
virtuele firewalls ingezet voor zijn wereldwijde internet-backbone en zijn carrier-
neutrale datacenter SmartDC. Deze oplossingen beschermen fysieke en gevirtualiseerde 
omgevingen tegen DDoS aanvallen en moeilijker te detecteren aanvallen zoals malware.

Resultaat: een wereldwijde, flexibele beveiligingsoplossing die effectief DDoS-aanvallen kan 
afslaan en verdacht verkeer gericht op de diensten van de klant kan filteren. Het 
nieuwe veilige en gevirtualiseerde netwerk zorgt daarnaast voor besparingen op de 
transportkosten en maakt het mogelijk om in kortere tijd nieuwe locaties en spraak-, 
video- en datadiensten te implementeren.

Mobiliteit en connectiviteit zijn nauw met 
elkaar verweven. We willen graag overal 
snelle verbindingen hebben met onze devices 
en verwachten dat we ook buitenshuis, 
onderweg en in de publieke ruimte over goede 
connectiviteit kunnen beschikken. Wie kent 
immers niet de frustratie als hij geen wifi heeft 
op vakantie of als de mobiele (4G en straks 5G) 
verbinding hapert op weg naar het werk? Alle 
draadloze netwerken, of deze zich nu in een 
woning bevinden als wifi of buitenshuis als 4G, 
transporteren een draadloos signaal naar de 
huisaansluiting of bij 4G naar een mast van de 
telecomleverancier. In beide gevallen gaat dit 
signaal daar een vast netwerk op, bijvoorbeeld 
een koper- of glasvezelverbinding.

Zakelijke connectiviteit
Bedrijven hebben vaak een andere vraag 
naar connectiviteit dan consumenten. Het 
gebruikspatroon van kleinere bedrijven lijkt 
nog het meest op dat van de consument. 
Grotere bedrijven en organisaties hebben 
vaak de wens om verschillende locaties met 
elkaar te verbinden. Hierdoor kunnen IT en 
communicatiemiddelen (denk aan telefonie) 
gecentraliseerd worden. Vaak bevindt zich 

dit centrale deel zich in een datacenter om 
de continuïteit te borgen. Ook beheer is zo 
efficiënter uit te voeren.
Voor zakelijke gebruikers geldt dat de 
betrouwbaarheid van connectiviteit belangrijker 
is dan voor consumenten, omdat storingen 
en uitval tot kostenposten leiden. Orders 
worden niet verwerkt of komen niet meer aan, 
medewerkers kunnen niet meer werken of 
poorten van parkeergarages gaan niet meer open 
of dicht. Er zijn tal van andere voorbeelden te 
bedenken waarop bedrijven nadelige gevolgen 
ondervinden van de uitval van connectiviteit. 
Zeker is dat de impact zonder meer groot is.

Het type netwerken dat voor zakelijke 
connectiviteit wordt gebruikt verschilt 
niet van die voor consumenten. Ook hier 
geldt dat niet alle typen (koper, coax 
en glasvezel) op iedere gewenste plek 
beschikbaar zijn. Dit is vaak het gevolg van 
topografische factoren (afgelegen gebieden) 
of eerdere ontwikkelingen. Zo is coax op 
bedrijventerreinen vaak niet beschikbaar. 
ADSL/VDSL zijn er vaak wel beschikbaar en 
daarnaast zijn veel bedrijventerreinen van 
glasvezel voorzien.  
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Klantcase: Wereldwijd handelen dankzij maatwerk

Klant:  bedrijf is actief op meer dan 100 futures markten, binnen de wereldwijde equity 
markt. Het bedrijf begon in 1997 met een startkapitaal van $1.6 miljoen, en beheert 
anno 2014 ruim $25 miljard.

Aanvraag: behoefte aan een netwerk dat aangesloten is op de exchanges, kantoren en datacenters, 
inclusief hoge beschikbaarheid, internet integratie en mogelijkheid om op te schalen.

Oplossing: ontwerp van hybride netwerken, in een combinatie met point-to-point connectiviteit 
en lokale internetverbindingen. Gefaseerde uitrol van de wereldwijde locaties en 
implementatie van een 24x7 proactieve ondersteuning.

Resultaat: 99,99% beschikbaarheid op alle wereldwijde locaties. Een afname van Total Cost of 
Ownership van 25%, en een hybride netwerk dat naadloos integreert met de lokale 
internetverbindingen.

Voor vrijwel alle bedrijven is voldoende down- en 
uploadsnelheid belangrijk, bijvoorbeeld voor 
applicaties zoals telefonie en vergaderen middels 
video. Als bedrijven dicht bij een core netwerk 
van een aanbieder gelokaliseerd zijn, dan is 
het mogelijk om speciaal voor die klant een 
glasvezelaansluiting te maken.

Core connectiviteit
Core netwerken zijn de glasvezelverbindingen 
die door het hele land lopen en waarover 
grote hoeveelheden data van A naar B worden 
verstuurd. Core netwerken zijn als onze grote 
snelwegen: zij bieden snel en efficiënt transport 
van data door het gehele land en daarbuiten. 
Voor deze ‘digitale snelwegen’ geldt dat het 
aanleggen van een afslag of oprit kostbaar, 
arbeidsintensief en niet eenvoudig te plannen is. 
Daar houdt de metafoor overigens mee op, want 
van filevorming op deze netwerken is geen sprake 
omdat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van 
glasvezelverbindingen. 

De core netwerken bestaan in Nederland uit dikke 
bundels van glasvezels die in een zogenaamde 
mantelbuis liggen. Op verschillende plekken 
komen verschillende aanbieders bij elkaar om 
met elkaar te verbinden. Deze knooppunten 
kunnen onder de grond liggen, in straatkasten 
staan of in datacenters zijn gerealiseerd. Deze 
punten zijn van groot belang voor connectiviteit, 
want ze stellen allerlei partijen in staat om 
data met elkaar uit te wisselen. Datacenters 

als knooppunten van connectiviteit worden in 
hoofdstuk 3 nader toegelicht. 

Op de core netwerken zijn de technieken CWDM 
en DWDM (zie ook de verklarende woordenlijst) 
van belang. Door middel van deze techniek 
wordt, op basis van verdeling van frequenties / 
golflengtes van licht via glasvezels met meerdere 
fysieke verbindingen een grotere bandbreedte 
behaald. CWDM is daarbij minder geavanceerd 
dan DWDM waar hogere nauwkeurigheid in 
segmentering en dus veelzijdigere toepassing 
mogelijk is. Sommige aanbieders hebben een 
core netwerk gecombineerd met consumenten 
connectiviteit of zakelijke connectiviteit of beide. 
Anderen bieden alleen lange afstand routes 
om de regionale netwerken te voorzien van 
connectiviteit.

Zeekabels
Om aan de andere kant van de wereld te komen 
zijn vaak zeekabels nodig. Satellietverbindingen 
zijn ook een mogelijkheid. Het voordeel van 
zeekabels ten opzichte van verbindingen via 
satellieten is dat het versturen via de satelliet 
vaak een grote vertraging met zich mee brengt. 
Het leggen van zeekabels is een specifieke tak 
van sport. In 1851 werd de eerste succesvolle 
zeekabel in Het Kanaal gelegd, die Frankrijk 
met Groot-Brittannië verbond. Dit was een 
koperverbinding voor de telegraaf. Nu worden 
uitsluitend glasvezels gebruikt voor overzeese 
verbindingen.  
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Fysieke en virtuele verbindingen en 
netwerken
Goed werkende netwerkverbindingen 
worden meestal mogelijk gemaakt door 
een combinatie van fysieke en zogenaamde 
virtuele netwerken. De fysieke laag van een 
netwerk (koper, coax, glasvezel of frequenties 
in het elektromagnetisch spectrum) is een 
medium waarover data kan worden verzonden.

Om een verbinding te maken moet er een 
‘handshake’ plaatsvinden: verzender en 
ontvanger moeten aan elkaar aangeven dat 
ze gereed zijn om data te verzenden en te 
ontvangen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt 
van een verbinding georiënteerd protocol 
(wijze van gegevensoverdracht) die een 
verbinding tussen zender en ontvanger tot 
stand brengt via het medium. 

Deze protocollen, maar ook andere 
technieken, zorgen er niet alleen voor dat 
er op en over netwerken communicatie 
mogelijk is, maar zij zorgen er ook voor dat 
een fysiek netwerk in meerdere netwerken 
(virtual local area networks of VLAN’s) is 
te splitsen. Verder is het mogelijk dat er 
over één verbinding meerdere netwerken 
met elkaar zijn verbonden (Virtual Private 
Networks of VPN’s). Deze splitsingen of 
juist combinaties van verbindingen worden 
virtueel genoemd omdat ze niet tastbaar of 

zichtbaar zijn. De datastromen zijn middels 
bepaalde technieken zo opgesplitst dat deze 
alleen voor de aangesloten gebruikers van 
een bepaald netwerk toegankelijk zijn, ook al 
verlopen ze via dezelfde fysieke verbinding.

Noodzaak breedbandige verbindingen
In de markt voor glasvezelaansluitingen is 
al jaren een flinke groei in de gevraagde 
capaciteit zichtbaar. Die groei zal de komende 
jaren zo’n 30 tot 40 procent bedragen, zo 
verwachten Dialogic en TNO. Een belangrijke 
stuwende kracht achter die vraag is dat steeds 
meer diensten digitaal worden afgenomen, en 
nieuwe technieken hun opmars maken.

Meer zakelijke breedbandige aansluitingen 
zijn een stimulans voor bedrijvigheid. Dit geldt 
voor bedrijven die zowel binnen als buiten de 
dorps- of stadskern of op bedrijventerreinen 
gevestigd zijn. Veel gemeenten onderkennen 
dat goede connectiviteit een vereiste is voor 
bedrijven als zij zoeken naar een (nieuwe) 
vestigingsplek. Deze gemeenten maken ook 
zelf steeds vaker gebruik van specifiek op hun 
behoeften toegesneden glasvezelnetwerken.

Als een bedrijventerrein geen goede 
netwerkinfrastructuur heeft die kan voorzien 
in betrouwbare connectiviteit, dan is dit een 
economisch nadeel voor een gemeenschap of 
regio.  

Klantcase: Zonder netwerk is onderwijzen onmogelijk

Klant:  scholengemeenschap in de Randstad.

Aanvraag: onderwijzen is volledig afhankelijk geworden van IT. Lesmateriaal, 
roosterpakketten en zelfs de aansturing van beamers en beveiligingscamera’s gaan 
via het netwerk.

Oplossing: alle vestigingen, het externe datacenter en de twee hoofdlocaties van de 
onderwijsinstelling zijn via dark fiber verbonden. Om de capaciteit van het netwerk 
te optimaliseren en de beschikbaarheid te garanderen, bestaat het netwerk uit 
meerderen ringen die allemaal redundant zijn uitgevoerd.

Resultaat: met de dark fiber oplossing beschikt de onderwijsinstelling over onbegrensde 
bandbreedte capaciteit. Het ICT-team heeft de vrijheid om hun eigen beheer te 
doen. Hiermee is hun netwerk infrastructuur toekomstbestendig.
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Klantcase: Glasvezel voor de publieke zaak

Klant:  een middelgrote gemeente in de Randstad (ca. 70.000 inwoners).

Aanvraag: redundantie (waarborg tegen storingen en uitval) in het netwerk en 
verbinden van verschillende locaties, waaronder twee datacenters en toepas-
singen als CCTV, met garantie van bandbreedte.

Oplossing: een redundant netwerk (dubbel uitgevoerde glasvezelverbinding via 
verschillende routes/paden gerealiseerd) met een absolute connectiviteit 
garantie.

Resultaat: glasvezelring in het centrum die locaties verbindt, verhoogde gebruikers 
tevredenheid door uitblijven latency.

Nieuwe bedrijven leveren immers nieuwe 
werkgelegenheid op of, als het om bestaande 
bedrijven gaat, behoud of uitbreiding daarvan. 
Een toekomstbestendige netwerkinfrastructuur 
is daarvoor van groot belang. Glasvezel is 
hierbij, om de eerder genoemde reden van 
vrijwel onbeperkte bandbreedte, een voor de 
hand liggende optie.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft 
becijferd dat er ongeveer 80.000 zakelijke 
glasvezelaansluitingen in Nederland zijn, op 
een totaal aantal van 420.000 bedrijven in 
het MKB met ongeveer 2 - 249 medewerkers. 
In deze aantallen zijn zelfstandigen zonder 
personeel en grootzakelijke gebruikers niet 
meegenomen. Het overgrote merendeel van het 
MKB beschikt daarmee niet over hoogwaardige, 
toekomstbestendige connectiviteit in de vorm 
van glasvezel.

Gezien de snelle groei van de gevraagde 
capaciteit in bandbreedte moet worden 
verwacht dat bedrijven die nu nog geen 
gebruik maken van glasvezel, op termijn tegen 
beperkingen aanlopen. Verschillende partijen 
zijn daarom druk bezig met het aanleggen van 
zakelijke glasvezelnetwerken. ACM heeft deze in 
een zestal aanbieders gecategoriseerd:

• KPN, 
• Ziggo, 
• Tele2, 
• Eurofiber, 
• BT 
• Regionale FTTO ondernemingen. 

Tot die laatste categorie behoren onder andere 
Fore Freedom, Brightacces en Bluefiber.
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Bron: Dialogic &TU/e (2014). Fast forward: how the speed of the internet will develop between now and 2020; en Dialogic &TU/e (2016). 
Beyond fast: how the speed of the internet will develop between now and 2022.

Figuur 2 Ontwikkeling van gebruik van diensten en de impact op databehoefte (downstream)
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Het gebruik van internet en digitale diensten 
neemt explosief toe. Voldoende bandbreedte 
is een noodzakelijke voorwaarde om deze 
vraag naar digitale diensten te faciliteren. 
Daarbij is het type fysieke verbinding een 
belangrijk en onderscheidend punt. In 

onderstaand overzicht zijn de verschillende 
diensten en de explosieve downstream 
data behoefte afgebeeld. Opvallend is 
dat het reguliere internetgebruik niet 
verantwoordelijk is voor de toename in het 
dataverkeer, maar andere diensten.
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Figuur 3 Ontwikkeling van gebruik van diensten en de impact op databehoefte (upstream)

Bron: Dialogic &TU/e (2014). Fast forward: how the speed of the internet will develop between now and 2020; en Dialogic &TU/e (2016). 
Beyond fast: how the speed of the internet will develop between now and 2022.
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Gegevensoverdracht via glasvezel
Glasvezels, letterlijk vezels gemaakt van glas, 
maken transport van lichtsignalen mogelijk. 
Deze lichtsignalen worden voortgebracht 
door laserlicht dat in hoge frequentie aan 
en uit wordt geschakeld. Daardoor is het een 
zeer snelle wijze van gegevensoverdracht. 
Wat bijzonder is aan gegevensoverdracht 

via glasvezel is dat er sprake is van een 
zogenaamde symmetrische verbinding, wat 
betekent dat data even snel kan worden 
verzonden als deze kan worden ontvangen. 
Bij conventionele verbindingen is deze 
overdracht meestal niet symmetrisch is (lees 
een grotere bandbreedte voor download dan 
voor upload).
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Glasvezel en snel internet
Snelle verbindingen voor internetgebruik en 
data overdracht worden steeds belangrijker. 
De toename van het dataverkeer is enorm en 
zelfs exponentieel. TU Eindhoven en Dialogic 
hebben becijferd dat de jaarlijkse groei van 
het dataverbruik tot en met 2022 jaar op 
jaar ruim 40% bedraagt. Op termijn zullen 
bestaande netwerken, voor zover dat nog niet 
is gebeurd, moeten worden opgewaardeerd 

naar glasvezel. De bestaande infrastructuur 
in handen van marktleidende partijen als 
KPN en Ziggo zal echter nog lange tijd in 
gebruik blijven en worden opgewaardeerd 
om de groei in data te kunnen behappen. 
Bedrijfseconomische overwegingen (in zowel 
sterk verstedelijkte als dunbevolkte gebieden 
zijn graafwerkzaamheden om glasvezel 
aan te leggen kostbaar) spelen daarbij een 
beslissende rol.

Figuur 4 Percentage woningen gepasseerd per gemeente Q1 2017

Geen Homes passed

0% - 20% Homes passed

20% - 40% Homes passed

40% - 60% Homes passed

60% - 80% Homes passed

80% - 100% Homes passed

Bron: Bewerking Dialogic op basis van Stratix (2017). Glaskaart. [www.stratix.nl].

Bovenstaande figuur geeft aan dat de penetratie 
van glasvezel aansluitingen voor huishoudens 
zeer uiteen loopt per regio. Met name de 
activiteit van providers is daarvoor een verklaring. 
Waar traditionele op koperdraad gebaseerde 

verbindingen in de ene regio nog hoofdzakelijk 
gebruikt worden voor het leveren van een 
internetaansluiting door provider A, is in de 
andere regio provider B juist zeer actief geweest 
om glasvezel naar huishoudens te leggen.
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Figuur 5 Dekking van glasvezel. Penetratie 2016 Q1

Bron: Telecompaper FTTH Monitor

Er wordt bij glasvezel onderscheid gemaakt in verschillende aansluiting. De bekendste daarvan 
is Fiber to the Home (FTTH),een glasvezelverbinding tot aan de woning. Bij andere technieken 
zoals kabelinternet of DSL bestaat een gedeelte van het netwerk wel uit glasvezelverbindingen, 
maar het laatste deel van wijkcentrale/wijkverdeler tot aan de woning, is twisted-pair of coaxkabel. 
Deze vormen verreweg het grootste aandeel van de aansluitingen. Bij FTTH is ook dat laatste stuk 
naar de woning glasvezelkabel. Fiber to the node / neighbourhood (FTTN) / Fiber to the cabinet 
(FTTCab) is glasvezel tussen grote centrales. Fiber to the curb (FTTC) / Fiber to the kerb (FTTK) 
is glasvezel naar het wijkverdeler kastje in de straat. De verbinding met de woning geschiedt 
met coax- of telefoonkabel. ADSL wordt aangeboden vanuit de wijkcentrale. VDSL wordt in enkele 
plaatsen ook vanuit een wijkverdeler aangeboden. Dit werd voorheen ook een glasvezelaansluiting 
genoemd, maar dat bleek bij de klant verwarring te geven. 

Fiber to the building (FTTB) aansluitingen zijn glasvezel voorzieningen naar het gebouw. Dit is een 
technische ruimte in een bedrijfspand. Dit wordt ook wel eens verward met Fiber to the Business. 
Tot slot is Fiber to the office (FTTO) glasvezel tot in een bedrijfspand.

Bovenstaande figuur toont dat regionaal 
grote verschillen bestaan in de penetratie 
van glasvezel (percentage huishoudens dat 
een glasvezelaansluiting heeft ten opzichte 
van het totaal aantal huishoudens in een 
provincie). De snelheid waarmee het aantal 
glasvezelaansluitingen groeit is in de periode 
2015 naar 2016 bovendien afgenomen, waarbij 
de verwachting is dat dit tempo de komende 
jaren laag zal blijven. De bestaande regionale 

verschillen zullen daardoor voorlopig blijven 
bestaan. Door het uitblijven van de aanleg van 
glasvezel naar huishoudens door marktpartijen, 
zijn veel lokale en regionale initiatieven 
gestart om glasvezel naar huishoudens aan 
te leggen, met name buiten de dorps- en 
stadskernen. Daardoor vindt een versnippering 
in het aanbod plaats, wat mogelijk op termijn 
gevolgen zal hebben voor de schaalbaarheid 
van nieuwe diensten over internet.
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Figuur 6 Breedbandopname- en dekkingsindicatoren voor Nederland (2016)

Bron: European Commission, Digital Scoreboard
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Actieve connectiviteit 

Fysieke connectiviteit via media als glasvezel 
is een noodzakelijke voorwaarde voor 
zogenaamde actieve connectiviteit. Met de 
term actieve connectiviteit wordt gedoeld op 
protocollen die ervoor zorgen dat we e-mails 
kunnen sturen, websites kunnen bezoeken en 
gebruik kunnen maken van digitale diensten.
 
Geschiedenis
Sinds de introductie van Alexander 
Graham Bell’s telefoon in 1876 zijn 
netwerkverbindingen continu geëvolueerd. 
In de jaren ’60 van de twintigste eeuw zien 
we de eerste vormen van netwerken zoals 

we die nu kennen. In opdracht van het 
Amerikaanse militaire onderzoeksinstituut 
ARPA introduceerden Leonard Kleinrock, Paul 
Baran en Donald Davies het concept van 
de computer packet-switching en werkten 
dit uit in een plan dat zou uitgroeien 
tot ARPANET, het eerste lange afstand 
computernetwerk. De eerste verbinding 
werd gemaakt tussen de Amerikaanse 
universiteiten UCLA en Stanford in 1969, 
met andere knooppunten die snel volgden. 
Andere doorbraken vonden plaats tijdens 
de vroege stadia ARPANET 's, waaronder de 
geboorte van e-mail in 1970.
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Figuur 7 OSI-model

Een van de grootste stappen werd in 
1974 gezet door Bob Kahn en Vint Cerf. Zij 
publiceerden het Transfer Control Protocol, 
ofwel TCP. Dit protocol vormt de basis van 
de onderlinge verbinding van computers en 
netwerken. Het protocol werd uiteindelijk 
geïmplementeerd in 1983. Op donderdag 17 
november 1988 werd Nederland als eerste land 
buiten Amerika aangesloten op het ARPANET. 
Piet Beertema van het Centrum Wiskunde en 
Informatica speelde hierin een grote rol en 
het internationale ‘internet' was geboren. De 

invoering van de World Wide Web norm in 
1991, ontwikkeld door Tim Berners-Lee van het 
EU onderzoeksinstituut CERN, maakte websites 
mogelijk en de Netscape browser uit 1994 
hielp de exponentiële groei in het gebruik van 
computernetwerken.
 
Basis
Voor data-overdracht tussen twee of meer 
apparaten worden vele protocollen gebruikt. De 
basis daarvan is beschreven in het OSI-model. 
OSI staat voor: Open Systems Interconnection.
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Gegevens worden opgeknipt en in pakketjes verzonden (ook wel packet-switching). De 
verschillende pakketjes worden door middel van routers naar de juiste plek toe geleid. Deze 
routers zorgen ervoor dat deze niet dezelfde route af hoeven te leggen wat bijdraagt tot de 
leveringszekerheid.
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Klantcase: Evolutie van internetconnectiviteit

Klant:  een Nederlandse Internet Service Provider gespecialiseerd in het leveren van 
internetverbindingen, netwerkbeheer, netwerkdesign en datacenter diensten.

Aanvraag: de bestaande oplossing sloot niet langer aan op de eisen die nu aan het 
netwerk worden gesteld: het netwerk voldeed niet aan de nieuwste protocollen 
en was niet geoptimaliseerd voor de eisen die het bedrijf had.

Oplossing: de keuze van de serviceprovider viel op een moderne geavanceerde routing 
oplossing (universal edge router), die snelle convergentietijden biedt in 
combinatie met uitgebreide routeringsfuncties en automatiseringsmoge-
lijkheden.

Resultaat: de applicaties die in de Europese en Amerikaanse datacenters gehost werden, 
verbeterden hun beschikbaarheid met 30%. Afname van de latency tussen de 
VS en Europese datacenters met 25% Gecentraliseerde 24x7 ondersteuning.

Klantcase: Wereldwijd Wide Area Network versnelt time to market

Klant:  een van de hoogst gewaardeerde bedrijven ter wereld; actief in ieder land ter 
wereld en een beurswaarde van meer dan 600 miljard dollar.

Aanvraag: integratie van alle cloud platformen met de hoogst mogelijke beschikbaarheid. 
Verbinden van alle winkels en ontwerp en oplevering van metro-netwerken.

Oplossing: ontwerp van een wereldwijd 10 gigabit netwerk met de hoogst mogelijke 
beschikbaarheid, private verbindingen tussen winkels en internet mainports, 
en de toepassing van fine-grained dark fiber netwerken.

Resultaat: 99.999% beschikbaarheid, afname van 20 carriers naar slechts 3. Het 
versnellen van de tijd tot de markt met 30%.

Private connectiviteit 

Het grootste gedeelte van de 
netwerkverbindingen betreft verbindingen in 
afgescheiden netwerkomgevingen in de vorm 
van verbindingen van A naar B (point-to-point) 
of in de vorm van private bedrijfsnetwerken 
(wide area networks), zowel regionaal 
als internationaal. Dit kan via dedicated, 
eigen netwerkverbindingen of als virtueel 
gescheiden netwerken via het internet.
 
WAN - wide area network
Een bedrijfsnetwerk dat verschillende 
vestigingen met elkaar verbindt wordt een 
wide area network ofwel WAN genoemd. 

Het maakt in dit geval geen verschil of 
het WAN vestigingen binnen een land of 
tussen continenten verbindt. De meeste 
wide area networks zijn opgebouwd uit 
transmissielijnen en switching of routing-
componenten. De transmissielijnen 
verplaatsen de data en kunnen een basis 
hebben van koper of glasvezel of draadloze 
links zijn. Ze eindigen in routing of 
switching-componenten die twee of meer 
transmissielijnen met elkaar verbinden en 
de data de juiste kant op sturen. De meeste 
WAN’s hebben meerdere transmissielijnen, 
elke lijn verbindt een paar routers. WAN’s 
zijn afgescheiden van andere netwerken en 
daardoor geheel privaat.
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Klantcase: Vrijhandel met gesloten netwerken

Klant:  marktleider op gebied van herbruikbaar verpakkingsmateriaal in de Europese 
bevoorradingsketen voor versproducten. Onderdeel van de grootste logistieke 
service provider van herbruikbare standaard verpakkingsmateriaal in Europa.

Aanvraag: vervang het huidige netwerk met een hybride netwerk dat 50 servicekantoren 
in 13 verschillende landen met elkaar verbindt.

Oplossing: implementatie van een pan-Europees IP-VPN netwerk in 13 landen om deze 
50 locaties te ondersteunen, met een backup netwerk verbonden aan het 
lokale internet. Alles wordt centraal gemanaged op proactieve wijze, 24/7.

Resultaat: een hybride netwerk dat elke any-to-any data uitwisseling mogelijk maakt, 
en een netwerk dat uptime garandeert met een internet backup. Mogelijkheid 
tot het centraal managen van dit netwerk, en een kostenbesparing van 20%.

VPN
Een virtueel privaat netwerk (VPN) maakt gebruik 
van een reeds bestaand netwerk, doorgaans het 
internet, om een eigen, afgescheiden netwerk 
te bouwen. Het is afgescheiden van het fysieke 
netwerk waardoor het alleen toegankelijk is voor 
de gebruikers van de VPN.

De integriteit, autorisatie en authenticiteit van de 
data die over dit VPN netwerk wordt verzonden 
blijft gewaarborgd door middel van versleuteling 
en beveiliging. De verbindingen waar het netwerk 
uit is opgebouwd worden ook wel tunnels 
genoemd. Het bekendste protocol dat voor het 
opzetten van VPN’s wordt gebruikt is IPsec.

Figuur 8 Virtual Private Network
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Traditionele opstelling Virtual Private Network

Een bedrijfsnetwerk (WAN) opzetten door middel 
van een VPN heeft een aantal voordelen. Allereerst 
is het goedkoper en het geeft een snelle return 
on investment. Een ander groot voordeel is dat 
er overal gebruik van kan worden gemaakt: waar 
netwerkverbindingen zijn, zijn VPN’s mogelijk. En 
door die flexibiliteit en beschikbaarheid verhoogt 
het de productiviteit. Gebruikers zullen in principe 
niet merken dat er een VPN gebruikt wordt.

Managed Services
Managed services zijn zeer populair als 
dienstverlening voor bedrijfsnetwerken. De 
organisatie die de managed service aanbiedt 
beheert de netwerken van de klant. De klant 
draagt verantwoordelijkheid over aan de 
dienstverlener en deze wordt geborgd middel 
van service-level agreements (SLA’s).
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Internet connectiviteit

Een leven zonder internet is haast niet meer 
voor te stellen. Steeds meer diensten worden 
via het internet als cloud services aangeboden. 
Maar hoe is het internet opgebouwd? Het 
internet is een netwerk van gekoppelde 
open computernetwerken, ook bekend als 
het wereldwijde web (www). Het internet 
wordt mogelijk gemaakt door vele afspraken 
waaronder het IP-protocol en door vele 
partijen als internet service providers, internet 
exchanges en domein registrars.

DNS
Het adresboek van het internet is het domain 
name system (DNS). DNS wordt op het 
internet gebruikt om namen van computers 
naar numerieke IP-adressen te vertalen en 
omgekeerd. Dit ‘vertalen’ betekent in de praktijk 
het koppelen van domeinnamen aan de 
numerieke IP-adressen in tabellen.
 

ISP’s
Een internetprovider of internet serviceprovider 
(ISP) levert personen of bedrijven toegang of 
access tot het internet. Via een vaste (koper, 
kabel, glasvezel) of mobiele verbinding wordt 
toegang gegeven tot het internet. Via hun 
backbone wordt het dataverkeer of IP-verkeer 
naar de juiste plek gebracht of uitgewisseld met 
andere ISP’s. Met de opkomst van het Internet 
of Things waar steeds meer apparaten op het 

internet worden aangesloten zijn nieuwe mobiele 
toegangstechnieken als 5G zeer belangrijk.
 
Internet exchanges
Internet exchanges worden ook wel de 
knooppunten van het internet genoemd, of 
nog platter: ‘kroonsteentjes van het internet’. 
Het zijn platformen waarop de aangesloten 
netwerkpartijen met elkaar dataverkeer 
kunnen uitwisselen en waardoor het internet 
is ontstaan. Ze maken mogelijk dat ISP’s, 
hostingproviders en andere partijen elkaar 
regionaal, nationaal en internationaal kunnen 
vinden en verbinden en gebruikers het internet 
ten volle kunnen gebruiken.
 
De term ‘peering’ wordt gebruikt voor het 
uitwisselen van internetverkeer tussen 
providers. Dit gebeurt meestal op plekken waar 
veel providers samenkomen. In Nederland zijn 
de belangrijke internet exchanges de AMS-IX in 
Amsterdam en de NL-ix. Als er via een exchange 
dataverkeer wordt uitgewisseld, spreekt men 
van public peering. 

Maar een fractie van al het verkeer gaat via 
een internet exchange. Grotere providers 
hebben meestal directe verbindingen buiten 
de exchanges om, in dat geval spreekt men van 
private peering. Middels private peering kunnen 
providers het verkeer aan andere providers, 
mits de afstand niet te groot is, direct versturen, 
waardoor de kosten lager zijn en de snelheid 
van data uitwisseling hoger is.

Figuur 9 Deelmarkten: markt voor core-netwerken en IX
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3 Datacenters, hosting- & cloudproviders 
en connectiviteit

Connectiviteit en datacenters zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Connectiviteit is 
een randvoorwaarde voor het functioneren van Nederlandse datacenters: zonder goede 
verbindingen zouden datacenters en alle diensten en applicaties die zich hier bevinden niet 
kunnen functioneren.

Datacenters
Datacenters zijn gebouwen, vaak weinig 
opvallend, waar bedrijfskritische IT-apparatuur 
wordt ondergebracht. Een datacenter is uitgerust 
met diverse redundante (dubbel uitgevoerde) 
voorzieningen waaronder klimaatbeheersing, 
brandblussystemen en noodstroomvoorzieningen 
om bedrijfszekerheid of ‘uptime’ te garanderen. 
Vanwege de belangrijke bedrijfskritische 
IT-apparatuur die in een datacenter gehuisvest 
wordt, is een datacenter ook voorzien van 
perfecte fysieke veiligheidsmaatregelen en 
beschikt over 24x7 monitoring. 

Datacenters functioneren als connectiviteits-
knooppunten. Hierbij is een datacenter 
netwerkneutraal of carrier-neutraal, dat wil 
zeggen dat klanten kunnen kiezen uit een 
groot aantal glasvezel providers, IP-providers 
en exchanges. Al deze verbindingen van de 
verschillende aanbieders komen samen in een 
"Meet-Me Room" (MMR), waar bedrijven hun 
individuele netwerkverbindingen aan elkaar 
kunnen koppelen met als doel om snel en 
kosteneffectief netwerkverkeer uit te kunnen 
wisselen.  
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Vaak hebben grote providers en internet 
exchanges apparatuur in dergelijke ruimtes staan.

De verbinding tussen de Meet-Me rooms en 
de apparatuur van klanten in het datacenter 
worden cross-connects genoemd. De 
verbindingen van koper of glas worden via 
patchkasten verbonden met de serverkasten of 
racks van de klanten in het datacenter.
 

Drie soorten connectiviteit
Grofweg kunnen we de term connectiviteit 
in relatie tot datacenters onderverdelen 
in drie categorieën. Allereerst bekijken we 
connectiviteit als fysiek stelsel (data kabels, 
glasvezels, backbone verbindingen), ten tweede 
als een enorm knooppunt van datanetwerken 
en ten derde als een verzameling van digitale 
ecosystemen.

1 Connectiviteit: data kabels, glasvezels en backbone providers

Zoals in het vorige hoofdstuk werd aangestipt, vormen zeekabels een belangrijk onderdeel van 
de mondiale connectiviteit. Met een groot landelijk netwerk en veel zeekabels die aan land 
komen in Nederland, is Nederland direct verbonden met bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Door 
deze goede, directe verbindingen bestaat er een lage latency (vertraging) in de verbindingen 
van Nederland naar de VS. Mede om deze reden kiezen veel Amerikaanse bedrijven Nederland 
als data distributiepunt naar Europa en als vestigingsplaats voor hun Europese hoofdkwartier. 
Multinationals Google en Microsoft zijn hier voorbeelden van.

Figuur 10 Kabel connectiviteit
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Connectiviteit: hotspot voor het uitwisselen van data

Connectiviteit: een uniek ecosysteem van verbindingen

Simpel gezegd is het internet de som van alle verbonden netwerken wereldwijd die het mogelijk 
maken dat gebruikers data met elkaar kunnen uitwisselen. Een internet exchange is hierbij niks 
anders dan een gigantisch knooppunt waar network operators samenkomen. Nederland is de 
thuisbasis van drie van de grootste internet exchanges ter wereld. AMS-IX is de grootste internet 
exchange in de wereld in termen van verkeer en heeft meer dan 800 leden. De tweede grootste 
Nederlandse Internet Exchange, de NL-ix, is nummer 8 in de wereld. De nummer 6 exchange, 
Equinix IBX, is ook aanwezig op verschillende locaties. Met drie grote, belangrijke exchanges 
binnen de landsgrenzen heeft Nederland een vooraanstaande internationale rol als hotspot voor 
het uitwisselen van data: de Digital Gateway to Europe. Daarnaast zijn er in datacenters ook andere 
exchanges te vinden. Denk bijvoorbeeld aan advertising exchanges, mobiele exchanges en cloud 
exchanges. De verzameling van internetknooppunten en exchanges maakt Nederland een unieke 
hotspot op het gebied van connectiviteit.

Hoewel datacenters vanaf de buitenkant in eerste instantie bescheiden en homogeen ogen, 
bestaat er veel variatie in het digitale ecosysteem dat zich aan de binnenkant bevindt. 
Organisaties kiezen om racks en cages te leasen in bepaalde datacenters vanwege andere 
relevante partijen zoals content delivery networks (CDN), cloud connectors en de verschillende 
exchanges. Dit wordt ook wel “cross connect” genoemd. Een bedrijf kan er bijvoorbeeld voor 
kiezen om aangesloten te zijn op meerdere netwerken om zo redundantie en prijsvoordelen 
te behalen. Afhankelijk van de behoeften van een organisatie kan het ecosysteem van het ene 
datacenter meer voordelen bieden dan de ander.

Klantcase: High speed internet voor leverancier van internetdiensten

Klant:  een internationaal opererend tech bedrijf, gespecialiseerd in internet-gerela-
teerde diensten en producten. Heeft de meest bezochte website ter wereld.

Aanvraag: hoge beschikbaarheid en high speed internet diensten geleverd in drie 
dagen aan de wereldwijde datacenters, om de wereldwijde R&D teams te 
ondersteunen.

Oplossing: 10 Gig IP Transit diensten gebaseerd op een carrier neutraal AS260 platform, 
multihome geleverd met dubbele poorten.

Resultaat: geleverd in minder dan 2 dagen aan alle datacenter locaties. Beschikbaarheid 
van 99.999% en een verbeterde tijd tot de markt van 25%.
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Soorten datacenters en connectiviteit

Datacenters komen in verschillende soorten 
en maten. Single-tenant datacenters zijn veelal 
de in-house datacenters van bedrijven. Denk 
bijvoorbeeld aan een bank die zijn eigen IT 
beheert met een inpandig datacenter. Single-
tenant datacenters komen vooral voor bij 
bedrijven waar een geïsoleerd en volledig 
gecontroleerde omgeving van belang is. Dit 
kunnen banken zijn, maar ook bepaalde traders 
en overheidsinstellingen. Connectiviteit is vaak 
redundant met twee of meer fiber of IP providers 
die de verbinding naar buiten verzorgen.
 
Multi-tenant datacenters zijn de commerciële 
datacenters met meerdere klanten. Door de 
verscheidenheid aan klanten binnen een 
multi-tenant datacenter kunnen er veel 
cross-connects of vaste kabelverbindingen tussen 
klanten onderling worden gemaakt, wat weer 
aantrekkingskracht heeft op andere klanten die 
aan willen sluiten. Daarnaast zijn multi-tenant 
datacenters vaak carrier neutraal met meerdere 
fiber, IP providers en exchanges binnen de muren.
 
Single-tenant datacenters van grote omvang 
worden ook wel hyperscalers genoemd. In 
Nederland hebben we momenteel twee 
hyperscalers: Microsoft heeft een groot datacenter 
voor eigen gebruik in de kop van Noord-Holland 
en Google in de Eemshaven in het noorden van 
de provincie Groningen. Geografisch gezien valt 
op dat hyperscalers zich vaak niet in het digitale 
hart bevinden maar juist in de meer afgelegen 
gebieden liggen. In Noord-Europa zijn om die 
reden veel hyperscalers te vinden. Onafhankelijk 
van het ecosysteem hebben ze aan twee 
fiberproviders genoeg voor hun connectiviteit.
 
Een datacenter kan regionaal, nationaal of 
internationaal actief zijn. Veel organisaties die 
besluiten hun IT-infrastructuur uit te besteden 
kiezen voor een regionaal datacenter. De 
hoofdreden hiervoor is dat zij niet de ‘controle’ 
willen verliezen over hun systemen en daarom 
fysiek in de buurt willen blijven en een korte 
verbinding naar het datacenter willen hebben voor 
replicatie van diensten. Regionale datacenters zijn 
hiermee populair bij gezondheidszorginstellingen, 

gemeenten en lokale overheid, het onderwijs en 
lokale IT-dienstverleners zoals hosters en cloud 
leveranciers. Vooral de laatste partijen maken 
regionale datacenters een magneet voor digitale 
spelers en startups. Immers is het voor hen 
aantrekkelijk om zich rondom de digitale hub te 
vestigen.
 
Naast regionale, nationale en internationale 
datacenters horen we ook steeds vaker het begrip 
‘edge datacenter’. Edge datacenters worden vaak 
in één zin genoemd met het begrip 'the Internet 
of Things' (IoT). Het idee van edge datacenters 
is dat deze dicht bij de bron geplaatst kunnen 
worden wat mogelijk maakt dat IoT devices 
real-time data kunnen uitwisselen, met een 
minimale traagheid in connectiviteit ofwel 
latency tot gevolg.

Klanten van datacenters en hun behoefte 
aan connectiviteit

Datacenters zijn de rotondes van de Nederlandse 
connectiviteit, waarbij data van buiten naar binnen 
wordt geleid, intern wordt verwerkt en vervolgens 
weer in de juiste richting wordt gestuurd. Over 
het algemeen maken we onderscheid tussen drie 
soorten klanten van commerciële datacenters: 
hosting & cloud providers, SaaS providers en 
directe klanten. Zij hebben elk een andere 
behoefte aan connectiviteit.
 
Hosting & cloud providers bieden de 
infrastructuur en platforms voor diensten aan 
derden. Uitmuntende connectiviteit en een zo 
hoog mogelijke beschikbaarheid zijn cruciaal voor 
IaaS en PaaS klanten en datacenters bieden op 
deze vlakken een optimale levering in vergelijking 
met on-premise faciliteiten.

SaaS providers bieden het gebruiken van 
software via het internet aan. SaaS staat 
voor Software as a Service. Zoals we in het 
volgende hoofdstuk zullen zien is het snel en 
betrouwbaar leveren van de dienst cruciaal 
voor het succes van SaaS. Om die reden zullen 
de meeste providers er ook voor kiezen om hun 
servers onder te brengen in een datacenter 
waar ze kunnen beschikken over voldoende en 
redondante connectiviteit.
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Ten slotte zijn er de directe grootzakelijke en MKB 
bedrijven of organisaties die hun IT-infrastructuur 
(deels) uitbesteden. Dit kunnen grote 
(multinationale) ondernemingen zijn, maar ook 
overheidsinstellingen en non-profit organisaties. 
De klant kiest er hierbij voor om computers, 
opslag, beveiliging en netwerkapparatuur te 
outsourcen naar het datacenter

Datacenter hubs
Wanneer we kijken naar de verdeling van 
datacenters, zien we dat er in Nederland een paar 
datacenter ‘hotspots’ zijn, waarvan Amsterdam 
de grootste is. Uit recent onderzoek (State of 
Dutch Data Centers 2017) blijkt dat 68% van de 
multi-tenant datacenter capaciteit in Nederland 
rond Amsterdam gevestigd is en dat het de snelst 
groeiende hub van Europa is. Het is een van de 
tien grote knooppunten in de wereld.

Rond Amsterdam zijn vier ‘campussen’ te 
onderscheiden: Science Park, Zuid-Oost, 
Schiphol en de West-campus. De reden 
dat datacenters zich clusteren is dat dit 
soort hubs digitale ecosystemen vormen. 
Als knooppunt van exchanges, hosting & 
cloud providers en andere sector specifieke 
ecosystemen van bedrijven in bijv. eHealth, 
FINtech, AGtech, ADtech maken datacenters 
interconnectiepunten. Deze rijkdom in 
connectiviteits mogelijkheden heeft een 
aanzuigende werking en leidt daarmee weer tot 
versnelde groei.

Hosting-, en cloudservice providers

Zoals al kort werd aangestipt, zijn hosting- en 
cloudservice providers belangrijke klanten van 
datacenters. Om hun rol en betekenis in relatie 
tot connectiviteit duidelijk te maken, is het 
noodzakelijk om kort terug te blikken op de 
ontwikkeling van IT de afgelopen decennia.

De IT van 25 jaar terug was gebaseerd op 
standalone servers, die geplaatst waren bij 
het bedrijf die ze gebruikte. Dat betekende dat 
vrijwel ieder bedrijf in Nederland een ruimte 
had met een centrale IT voorziening. Data 
uitwisseling geschiedde door een spoel met een 
tape, of later diskettes, en nog later door een 

CD-Rom mee te nemen naar een andere plek. 
Als het om waardevolle data ging werden deze 
dragers van data misschien vervoerd in een 
beveiligd bestelbusje. Omdat computersystemen 
niet met elkaar communiceerden (en dat ook 
niet konden) was er nauwelijks reden om deze 
onderling compatibel te maken. Iedereen deed 
zijn eigen werk in zijn eigen hoek.

De opmars van connectiviteit, en met name van 
het internet in de jaren negentig, heeft dit model 
radicaal veranderd. In 2017 is het niet meer 
vanzelfsprekend om de IT van het bedrijf zelf in 
huis te hebben, en de trend naar uitbesteding 
groeit nog steeds hard door.

Het concept van IT outsourcing is om data onder 
te brengen bij een gespecialiseerde partij, die 
de servers beheert waar de data opgeslagen 
en verwerkt wordt, en de beschikking heeft 
over toegang tot de juiste verbindingen om 
de data efficiënt en voordelig naar de juiste 
bestemmingen te transporteren.

Dit zijn de cloud en hosting providers; in 
infrastructuur diensten gespecialiseerde 
bedrijven die ervoor zorgen dat systemen, 
applicaties en websites toegankelijk zijn.
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Klantcase: Distributie van cloudservices via private netwerken

Klant:  bedrijf dat de pensioenen van meer dan 2.8 miljoen deelnemers beheert, via 
meerdere fondsen, ter waarde van 205 miljard euro (2016).

Aanvraag: netwerk dat de 1.300 werknemers de mogelijkheid geeft om altijd en waar 
dan ook met Microsoft Azure te werken, met een hoge performance en 
veiligheid.

Oplossing: private netwerken die de kantoren verbinden met een datacenter in 
Amsterdam, om zo toegang te krijgen tot de Microsoft Azure cloud. Alles 
geleverd als een totaalpakket, met één contract en één Service Level 
Agreement.

Resultaat: Microsoft Azure met 99.999% beschikbaarheid, volledige service met een 
enkele contactpersoon voor alle zaken. In een aantal weken opgeleverd - in 
plaats van in een aantal maanden.

Hosting- en cloud providers
Hosting- en cloud providers nemen het beheer 
van de IT van een organisatie gedeeltelijk of 
geheel uit handen. De provider slaat de data op, 
verwerkt de data, en vooral, zorgt ervoor dat de 
data ontsloten wordt voor alle partijen die er 
toegang tot moeten hebben (en niemand anders, 
veiligheid is ook een verantwoordelijkheid van 
de hosting- of cloud provider)

Hosting- en cloud providers leveren aan 
verschillende type klanten: 

• Rechtstreekse levering van diensten aan 
eindgebruiker organisaties (90% van de 
hosting providers is hier op actief)

• Indirect: diensten voor internetbureau’s / 
digital agencies (operationeel platform en 
ontwikkelplatform)

• Indirect: diensten voor softwarebedrijven 
/ ISV’s (operationeel platform en 
ontwikkelplatform)

• Indirect: diensten voor IT-dienstverleners 
(onderliggende infrastructuur diensten)

Het soort diensten dat hosting- en cloud 
providers leveren kent vele variaties. Het begint 
bij het hosten en beheren van de servers van 
de klant, maar het kan ook verder gaan in de 
applicatielaag van de toepassingen op de 
servers. 

Een populaire toepassing is bijvoorbeeld het 
beheer van de werkplek van de medewerkers 
van een bedrijf. Nog niet zo lang geleden was 
iedere werkplek een standalone computer 
onder het bureau van de medewerker. Het 
is nu normaal om Windows, Office en de 
verschillende applicaties zoals Outlook of Excel 
centraal te laten beheren bij de dienstverlener. 

Hosting en cloud providers zijn de onmisbare 
schakel voor alle dagelijkse internettoepassingen: 
online reserveren? Gebeurt via gehoste servers. 
Een app gebruiken? Idem. Spelletje spelen? 
Games worden gehost. Zonder hosters geen 
internet. Zonder connectiviteit geen hosters.

Er kan in dit kader onderscheid gemaakt worden 
in een aantal typen dienstverlening.

Internet hosting provider
Wanneer een bedrijf of een particulier een 
website heeft wordt deze “gehost” bij een 
gespecialiseerd bedrijf. Het zou ondoenlijk 
zijn voor iedere particulier of bedrijf dat een 
aanwezigheid op het World Wide Web wil 
hebben om helemaal zelf alle verbindingen 
aan te leggen met alle netwerken waarmee 
een connectie nodig is om makkelijk en snel 
voor iedere bezoeker ter wereld bereikbaar 
te zijn. Daarom maakt men gebruik van een 
hostingbedrijf.
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Shared hosting
Webhosting wordt meestal gedaan in de vorm 
van shared hosting. Dit betekent dat één server 
gedeeld wordt tussen een aantal klanten. De 
grote meerderheid van de websites zijn namelijk 
niet zo groot, en trekken niet zoveel bezoekers 
dat het noodzakelijk is om voor iedere website 
een aparte server te installeren. Hierdoor blijven 
de kosten van webhosting voor de meeste 
gebruikers laag. 

Een shared hostingpakket komt meestal 
wel met een grens aan dataverkeer. Op het 
moment dat er onverwacht een enorme toeloop 
naar de site van een klant plaatsvindt zal 
het voorkomen dat de provider beperkingen 
inbrengt, of de klant vraagt om over te stappen 
op een duurder type hostingpakket.

Domeinnamen
Een website is niet meer dan een verzameling 
bestanden die in een specifiek formaat 
geschreven zijn (bijvoorbeeld PHP) en 
vervolgens te raadplegen zijn via het HTTP 
protocol. De webhoster zorgt ervoor dat deze 
bestanden toegankelijk zijn, dat er een backup 
gemaakt wordt, en koppelt die bestanden aan 
een domeinnaam (typisch naamvanhetbedrijf.nl) 
die bekend gemaakt wordt in het DNS systeem 
(domain name system). Veel hosting- en cloud 
providers bieden de mogelijkheid bieden om 
domeinnamen te registreren.

Er waren in juli 2017 in Nederland meer dan 
5,7 miljoen .nl domeinnamen geregistreerd bij 
de Stichting Internet Domein Namen (SIDN), 
de organisatie die de Nederlandse domeinen 
beheert. 

Daarnaast hebben veel mensen een 
domeinnaam in .net, .org, .com, of, tegenwoordig, 
in een van de vele nieuwe Top Level Domeinen, 
zoals .info, .biz, .amsterdam enzovoort.

SaaS 

Software as a Service, of Software on Demand, 
kortweg SaaS, vormt het hart van wat wij 
kennen als “de cloud”. Het principe is simpel, 
maar de toepassingen zijn veelvoudig en 

divers: de gebruiker hoeft de software niet 
aan te schaffen, maar betaalt voor het gebruik 
ervan. De provider zorgt voor de installatie, het 
beheer en de configuratie van de software, en 
de gebruiker krijgt toegang tot de software door 
middel van een connectie (vaak het internet, 
maar privénetwerken behoren ook tot de 
mogelijkheden).

Het gehele applicatiebeheer en het eigendom 
van de applicatie liggen bij de provider. De 
gebruiker betaalt voor het gebruik.

SaaS is populair. De voordelen voor de gebruiker 
zijn aanzienlijk:

Hij hoeft geen kapitaalinvestering te doen. Hij 
heeft geen IT infrastructuur te beheren en de 
ontwikkelingskosten van de software worden 
gespreid onder alle abonnees.
Hij kan makkelijk op en neerschalen door 
meerdere of minder licenties in gebruik te 
nemen.
Backup en upgrades van de software worden 
verzorgd door de provider
De lange termijn gebruikskosten zijn 
voorspelbaar en makkelijk te budgetteren.
 
Voor de aanbieder is het ook een interessante 
propositie.

Centraal beheer is kostenefficiënt
Het is niet noodzakelijk om voor iedere klant 
een beheer in te richten. Software upgrades en 
licentiebeheer kunnen op één plek ingericht 
worden

Een bekend voorbeeld van een SaaS aanbieder 
is Salesforce.com. Salesforce is een CRM 
applicatie waarmee bedrijven de relaties met 
hun klanten kunnen beheren, dus sales funnels, 
verkopen, leveringen, financiële afwikkeling, alle 
stappen van het klantbeheer. Salesforce staat op 
de servers van de aanbieder, en de gebruikers 
kunnen het via een beschermde web-toegang 
benaderen. De gebruiker kan de interface 
helemaal aanpassen naar zijn eigen wensen, hij 
kan bij de CRM vanuit iedere willekeurige plek 
ter wereld, en Salesforce zorgt voor het beheer 
en de backups en updates van de toepassing. 
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De klant betaalt een maandelijks bedrag per 
gebruiker voor de toegang. Als het bedrijf groeit 
kan de klant makkelijk gebruikers toevoegen, als 
er minder licenties nodig zijn neemt hij er wat 
minder af. Het gemak voor de klant is groot.

Een ander bekend voorbeeld is Microsoft’s Office 
365. Waar Office tot enkele jaren geleden een 
reusachtig bestand was dat gebruikers op hun 
PC of laptop moesten installeren, is 365 een 
cloud applicatie geworden. Documenten worden 
opgeslagen op de servers van Microsoft in één van 
hun datacenters. De gebruiker identificeert zich 
in de portal van Office en krijgt toegang tot zijn 
eigen documenten, kan besluiten die met andere 
te delen, kan de documenten vanaf andere devices 
benaderen, en koopt ook niet meer eenmalig 
het hele pakket maar betaalt een maandelijks 
abonnement om gebruik te maken van de dienst.

SaaS-diensten bieden gemak, zijn schaalbaar 
en kunnen snel worden afgenomen. Er 
komen echter een paar lastige elementen bij 
SaaS-diensten kijken. Zo is de beveiliging een 
punt van aandacht, want er zijn drie variabelen 
die geen van de partijen allemaal in eigen hand 
heeft. Zowel de provider, waar de software op de 
eigen servers draait als bij de gebruiker, en in de 
verbinding tussen beiden moet de beveiliging 
worden geregeld. Er zijn meer schakels dan bij 
een on-premise toepassing, en dus meer kansen 
voor een hack, een aanval of een lek. 

Ook de bescherming van privacy is een issue. 
Met SaaS worden de gegevens niet meer 
bewaard bij de gebruiker maar bij de provider. 

Onder de Europese richtlijnen dwingt dat de 
gebruiker om een bewerkersovereenkomst te 
sluiten met de provider. In mei 2018 zullen 
bovendien aangescherpte richtlijnen van kracht 
worden.

Tot slot speelt de vraag: ‘waar is mijn data?’

Met het gebruik van SaaS toepassingen 
groeit ook de onduidelijkheid: waar is de 
data gelokaliseerd? Waar worden gegevens 
opgeslagen? Transparantie is hierbij heel 
belangrijk, en duidelijke afspraken hierover zijn 
van essentieel belang.

Afgezien van deze aandachtspunten, heeft 
SaaS een kleine revolutie teweeggebracht in 
de manier waarop digitale diensten kunnen 
worden aangeboden. SaaS is bij uitstek een 
ontwikkeling van de digitale, geconnecteerde, 
always-on wereld. Je hebt niets aan Salesforce 
als je niet in staat bent een redelijk snelle 
en betrouwbare webverbinding met de 
server te maken. SaaS oplossingen hebben 
de laatste jaren voor een aardverschuiving 
gezorgd als het gaat om (zakelijke) software, 
en goede connectiviteit is daar een essentiële 
randvoorwaarde voor geweest. Niet langer 
hoeft software op fysieke dragers te worden 
aangeschaft, maar kan deze on demand 
worden afgenomen via een internetverbinding. 
SaaS is daarmee een voorbeeld hoe digitale 
transformatie ook de digitale sector zelf 
beïnvloedt: het delivery model van software 
is onder meer dankzij verbeteringen in 
connectiviteit volledig veranderd.

Klantcase: SaaS platform voor financiële dienstverlening

Klant:  bedrijf dat financiële organisaties hoogkwalitatieve referenties, markt- en risico 
data levert aan personen en applicaties die dat op dat moment nodig hebben, 24/7.

Aanvraag: creëer een infrastructuur die een wereldwijd SaaS platform ondersteunt en een 
netwerk dat verbonden is aan de centrale IT-infrastructuur, werknemers en kantoren.

Oplossing: leveren van een globaal netwerk dat kantoren met elkaar verbindt, inclusief 
de datacenter infrastructuur vanuit New York, Amsterdam en Londen, en dat 
een wereldwijd SaaS platform ondersteunt.

Resultaat: verbeterde tijd tot de markt, verlaging van de kosten met 29% en een 
verbeterde beschikbaarheid van IT.
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Belang van connectiviteit voor digitale transformatie is een gezamenlijke uitgave van de DHPA, ISPConnect, DDA en FCA, 
brancheorganisaties voor cloud en hosting bedrijven, datacenters en fiber, in Nederland en Eurofiber, Juniper Networks en Dialogic.

METROPOOLREGIO AMSTERDAM IS DE 
CONNECTIVITEITSHOOFDSTAD VAN EUROPA

• In 2017 zullen we meer data genereren dan 
in alle voorgaande jaren

• Nederland heeft 80.000 zakelijke 
glasvezel aansluitingen

• 2 Nederlandse internet exchanges in de 
wereldwijde top 10: NL-ix en AMS-IX

• Video zorgt voor 60% van het Nederlandse 
mobiele breedband verkeer

GOEDE CONNECTIVITEIT:  
DE BASIS VAN DIGITALE TRANSFORMATIE

1
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3
# Nederland in het gebruik 

van online bankieren in 
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4
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Digital Economy and Society 

Index (DESI)
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5 jaar (jaar op jaar)

20%
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investeringen in Nederland

28%
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in 2016 (AMS-IX)

70%
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99,7%
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gebruik in 2017

213
miljard Euro omzet  

in public cloud  
eind 2017

15,3
zetabyte IP verkeer zal 

worden gegenereerd 
wereldwijd in 2020



4 Digitale transformatie en connectiviteit

Zoals in voorgaande hoofdstukken uiteen is gezet, is connectiviteit een randvoorwaarde voor 
digitale transformatie. In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de onderlinge samenhang tussen 
connectiviteit en digitalisering en disruptie.

Digitale transformatie en disruptie

De term digitale transformatie heeft betrekking 
op de wijze waarop organisaties werken. 
Processen en activiteiten veranderen door 
deze te digitaliseren. Bedrijven automatiseren 
als het ware nog verder dan al het geval was, 
met dit verschil dat het niet langer gaat om 
kostenbesparing en efficiency verbetering 
alleen. De verwarring die kan ontstaan is dat 
digitale transformatie als vanzelfsprekend 
disruptief wordt gezien. Disruptie is het 
ingrijpend wijzigen van de werkwijze en het 
bedrijfsmodel van organisaties, waarmee zij 
binnen hun markt een dermate ander business 

model neerzetten dat de markt daardoor 
ingrijpend verandert. Disruptie is zeker niet 
altijd het gevolg van de digitale transformatie 
die organisaties doormaken.
Waar processen en activiteiten in organisaties 
veranderen, verworden tot routines die 
door middel van digitalisering kunnen 
worden opgepakt, daar verandert ook de 
managementcultuur in een organisatie. Dit 
tweede effect van digitale transformatie wordt 
vaak óf niet gezien of er wordt traag of niet 
op gereageerd. Een organisatie die digitale 
transformatie doormaakt zal zich continu 
moeten aanpassen. En dat vormt voor de meeste 
organisaties een geheel nieuwe uitdaging.
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Klantcase: Connectiviteit en logistieke automatisering

Klant:  een leverancier van systemen op gebied van logistieke automatisering

Aanvraag: op verschillende plaatsen in de wereld bieden van gegarandeerde bandbreedte om 
support van oplossingen mogelijk te maken.

Oplossing: een redundant netwerk (dubbel uitgevoerde glasvezelverbinding via verschillende 
routes/paden gerealiseerd) met een absolute connectiviteit garantie.

Resultaat: een snel gerealiseerde en gegarandeerde internetverbinding die het de Nederlandse 
organisatie mogelijk maakt om in seconden tijd support te bieden op kritische 
logistieke systemen die op verschillende locaties over de wereld in gebruik zijn.

Klantcase: Connectiviteit in de financiële sector

Klant:  de tweede grootste private bank van Turkije met activa van 104 miljard dollar. Ze 
leveren diensten aan alle bedrijven en bedienen 12 miljoen klanten.

Aanvraag: verbindt het Europese hoofdkantoor met datacenters met de hoogste beschik-
baarheid voor any-to-any data uitwisseling, inclusief hoogwaardig beschikbare 
internetverbindingen. De bandbreedtes dienen toekomstige groei mogelijk te maken, 
met een gemakkelijke integratie van potentieel nieuwe locaties.

Oplossing: een privaat netwerk gebaseerd op Layer3 MPLS om de kantoren en Layer 2 point-to-point 
connectiviteit te verbinden aan de datacenters. Geïntegreerd internet inclusief redundante 
apparatuur op locatie om eventuele geautomatiseerde failover te ondersteunen.

Resultaat: hoogst mogelijke beschikbaarheid van het netwerk, 99.999%. Een opschaling tot 100 
Gig per locatie mogelijk. Geautomatiseerde bevoorrading (automated provisioning).

Digitale transformatie in de 
bedrijfssectoren

Door middel van digitale transformatie wordt 
de digitale economie ook steeds nauwer 
met de traditionele economie verbonden. 
Volgens organisatieadviesbureau McKinsey 
genereren bedrijven door middel van de inzet 
van digitale technologieën op vier gebieden 
toegevoegde waarde:

• Betere en snellere communicatie tussen 
klanten, werknemers, partners en 
toeleveranciers 

• Betere en snellere beslisprocessen met 
behulp van Big Data en geavanceerde 
analysemethoden

• Automatisering van handmatige taken en 
het vervangen van arbeid door technologie

• Innovatie van producten, diensten en 
bedrijfsmodellen

Digitale transformatie creëert dus nieuwe bedrijven, 
digitale bedrijfsmodellen en sectoren en voegt 
een digitale component toe aan reeds bestaande 
activiteiten van sectoren en bedrijven. De mate 
waarin dat gebeurt en de impact daarvan varieert 
echter. Sectoren die al sterk aan het veranderen 
zijn door digitalisering zijn bijvoorbeeld media en 
entertainment, financiële dienstverlening en handel. 
In de media en entertainment sector worden oude 
bedrijfsmodellen gebaseerd op fysieke dragers als 
papier, CDs en DVDs in rap tempo voorbijgestreefd 
door online (streaming) diensten die gratis of op 
abonnementsbasis worden afgenomen. Veel van de 
content wordt door de consument zelf gemaakt en 
gedeeld op social media. In de handel neemt het 
belang van e-commerce toe en zoeken kopers eerst 
online naar informatie over product en prijs. In de 
financiële sector bankiert vrijwel elke consument 
online, stijgt het gebruik van mobiel bankieren en 
betalen en financiële instellingen digitaliseren in 
hoge mate hun bedrijfsprocessen.
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Resources IoT

Manufacturing IoT, Industry 4.0, 3d printing

Utilities IoT, Smart Grid

Construction IoT, Building Information Modeling (BIM)

Trade eCommerce, Sharing eConomy

Transportation IoT, eCargo, Sharing eConomy

Hospitality eCommerce, Sharing eConomy

Informatie & communicatie SaaS, BPaaS, Social Media

Finance Fintech, Blockchain, Bitcoin

Real Estate eCommerce

Professional Services SaaS, BPaaS

Government Smart Cities, eGovernment, IoT, Connected Lightning

Education eLearning

Healthcare eHealth

Figuur 11 Digitale verandering binnen de NACE sectoren

Mate van digitale disruptie door nieuwe bedrijven/start-ups

Mate van digitale transformatie binnen branches

Onderzoeksbureau METISfiles heeft in 2016 ook de Nederlandse digitale economie in kaart 
gebracht. In plaats van hierbij uit te gaan van omzet, zoals het CBS, is het startpunt van METISfiles 
het bruto nationaal product (BNP) zoals gemeten door het CBS. Het BNP is de totale toegevoegde 
waarde van alle goederen en diensten die in een jaar door een land wordt geproduceerd. 
METISfiles stelt dat de ‘ICT intensiteit’ van een organisatie  gedefinieerd als het aantal werkzame 
personen (FTE’s) die voor hun functie voor meer dan 50% afhankelijk zijn van ICT een positieve 
correlatie heeft met de mogelijkheid van die organisatie om digitale waarde te creëren. Met 
behulp van deze methode wordt niet alleen de toegevoegde waarde van digitale producten 
en diensten geteld, maar wordt ook de digitalisering van bedrijfsprocessen gemeten. Volgens 
METISfiles bedroeg deze digitaal toegevoegde waarde (DTV) 153 miljard euro in 2015 ofwel 23% 
van het BNP. Aangezien het CBS het BNP per bedrijfstak berekent, kan ook per sector de digitale 
toegevoegde waarde berekend worden (zie Figuur 12). Wat onmiddellijk opvalt in de figuur is dat 
de bedrijfsprocessen, producten en diensten in de financiële sector bijna volledig (89%) gedreven 
worden door ICT terwijl de sector niet of zelden genoemd wordt in internet economie statistieken. 
Dit in tegenstelling tot de handelssector waar de digitaal toegevoegde waarde slechts 12% van het 
BNP bedraagt. In deze sector is het nog steeds het fysieke proces dat – in combinatie met het grote 
aandeel van de aanschafkosten in verhouding tot de omzet van de sector – uiteindelijk tot een lage 
digitale toegevoegde waarde leidt
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Figuur 12 Digitale transformatie per sector (% digitaal toegevoegde waarde 2016)
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Klantcase: Fabrikant van vrachtwagens op de digitale snelweg

Klant:  Britse marktleider op het gebied van vrachtwagen fabricage met 1.000 
medewerkers. Het bedrijf produceert meer dan 35.000 vrachtwagens, waarvan 50% 
wordt geëxporteerd.

Aanvraag: een privaat, op maat gemaakt netwerk om de Europese fabrieken aan elkaar te 
verbinden. Verminder operationele kosten en lever het netwerk op binnen drie 
weken.

Oplossing: het uitrollen van een privaat netwerk, gebaseerd op Layer-2 connectiviteit, dat 
factureert op basis van daadwerkelijk gebruik (een pay-as-you-use model).

Resultaat: oplevering van een pan-Europees netwerk binnen drie weken. Verminderen van 
kosten met 35% en alleen betaling voor het daadwerkelijke gebruik van het 
netwerk.
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Digitale transformatie en 
connectiviteit

De ingrijpende veranderingen als gevolg van 
voortschrijdende digitalisering van processen en 
activiteiten kunnen alleen plaatsvinden wanneer 
goede connectiviteit voorhanden is. 

Digitale transformatie kan zowel disruptie 
in bedrijfssectoren als in business modellen 
veroorzaken. In veel gevallen is er sprake van 
efficiencywinst, kortere doorlooptijden of meer 
inzicht. Omdat processen digitaal plaatsvinden, is 
een aansluiting op breedbandig internet of een 
bedrijfsnetwerk een randvoorwaarde voor steeds 
meer primaire bedrijfsprocessen. De uitwisseling 
van gegevens, afstemming en communicatie 
(spraak, video) en het aansturen van processen 
vinden steeds vaker via dataverbindingen plaats.

Op die plaatsen waar connectiviteit geen 
vanzelfsprekendheid is (afgelegen plekken, 
wisselende plaatsen of moeilijk bereikbare 
plaatsen, maar ook in fysieke processen zoals in 
logistiek, industrie of handel) zullen deze meer 

fysieke processen die op of tussen deze locaties 
plaatsvinden ook minder snel of minder volledig 
‘digitaal’ worden. Voorbeelden zijn de agrarische 
sector en bijvoorbeeld de binnenvaart. In beide 
sectoren kan digitale transformatie een belangrijke 
bijdrage leveren aan het bedrijfsproces, denk 
bijvoorbeeld aan het monitoren van gewassen 
met drones of het navigeren op rivieren. Door 
gebrekkige connectiviteit zijn deze sectoren niet 
altijd goed in staat digitaal te transformeren omdat 
zij niet op de gewenste manier en op het gewenste 
tijdstip de juiste op data gebaseerde informatie 
hebben.

Sectoren in de dienstverlening (banken, 
verzekeraars, zakelijke dienstverleners, overheid) 
zullen eenvoudiger hun processen kunnen 
digitaliseren dan sectoren die bijvoorbeeld werken 
met een fysiek product (bouw, industrie, transport, 
handel). Toch is ook in deze laatste sectoren op tal 
van gebieden zeer veel innovatie door digitalisering. 
Denk aan ontwerp en presenteren van ontwerpen 
in de bouw, optimalisering van workflows en 
productieketens in de industrie of ritplanning, 
belading en optimalisatie in logistieke ketens.

Denemarken Finland Zweden Nederland Zuid-Korea Japan VS

Dit zijn de wereldleiders, vooruitlopend op Zuid-Korea, Japan en de VS.

Denemarken, Finland,
Zweden en Nederland 
lopen voorop.
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Figuur 13 Grote ondernemingen met een vaste breedbandverbinding (2016)

Bron: European Commission, Digital Scoreboard
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Een rapport* van de Europese Commissie dat 
de digitale ontwikkeling van Europese landen 
beschrijft, plaatst Nederland op het gebied 
van connectivity op de eerste plaats. Dit in 
2017 verschenen rapport beschouwt naast 
connectivity,  human capital, internetgebruik, 
integratie van digitale technologie en digitale 

publieke diensten. Waar Nederland vooral 
zo hoog door scoort zijn de vaste breedband 
verbindingen. Toch is Nederland zeker niet overal 
op de eerste positie te vinden. Op gebied van 
integratie van digitale technologie en digitale 
publieke dienstverlening is afgezet tegen andere 
Europese landen zeker nog verbetering mogelijk.
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Nederland wordt in studies en publicaties 
steeds vaker als een knooppunt voor 
IT bedrijven binnen Europa genoemd. 
Connectiviteit is een basisvoorwaarde 
voor Nederland als aantrekkelijk land voor 
internationale bedrijven om zich te vestigen. De 

goede positie die ons land in Europees verband 
heeft, dient te worden behouden en verbeterd 
te worden om de concurrentie van landen als 
Duitsland en Frankrijk ook in de komende jaren 
het hoofd te kunnen bieden.

Figuur 14 Digitale economie en maatschappij-index

Bron: European Commission, Digital Scoreboard
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5 Ontwikkelingen en trends

Nederland heeft een sterke positie op het gebied van connectiviteit in vergelijking met de meeste 
andere landen in de wereld. Waar heeft Nederland deze positie aan te danken? Hieronder volgt een 
overzicht van een aantal factoren die hierbij een rol hebben gespeeld of gaan spelen.

Flexibiliteit 

Een netwerk is een middel dat meerdere 
doelen dient. Een netwerk moet zo ingericht 
zijn dat alle diensten die van belang zijn voor 
een organisatie of een groep van gebruikers 
kunnen worden gefaciliteerd. In andere 
woorden: security, routing, switching en andere 
functionaliteiten op het netwerk moeten 
met elkaar kunnen functioneren, ook als er 
gebruik wordt gemaakt van componenten in 
het netwerk die niet door een en dezelfde 
leverancier zijn gemaakt. De openheid van 
netwerken is daarom belangrijk: verschillende 

onderdelen moeten onderling compatibel 
zijn. In de nabije toekomst zullen netwerken 
alleen nog bestaan uit componenten van 
verschillende leveranciers. Dit maakt dat 
open protocollen en standaarden belangrijker 
worden. 

Bedrijven en organisaties die naar de cloud 
gaan, kiezen vaak niet maar een enkele 
cloudleverancier. Cloudgebruikers zullen 
bepaalde elementen uit een publieke cloud 
willen halen, maar andere elementen zullen 
van andere providers komen of in een private 
cloud zitten.  
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Wie bijvoorbeeld kiest voor de clouddienst 
Office 365 van Microsoft, zal waarschijnlijk 
security van een andere leverancier afnemen, 
het CRM systeem weer van een derde, en 
bestaande (legacy) systemen zullen in 
de private cloud van een lokale provider 
draaien. Al die verschillende toepassingen 
komen uit verschillende netwerken, maar 
moeten wel naadloos samen kunnen werken.

Het open karakter is hierbij cruciaal. De tijd 
dat een bepaalde leverancier zijn software zo 
kon maken dat de gebruiker gebonden was 
aan de leverancier en alles van één afnemer 
moest afnemen om te kunnen werken, is 
definitief voorbij.

De flexibiliteit van netwerken is ook een 
vereiste voor de hardware. Een belangrijke 
trend hierin is het universal chassis, een 
chassis, een enkel kastje dus, dat zowel als 
firewall, als router en als switch ingezet 
kan worden, omdat de behoefte van de 
organisatie kan veranderen. De klant hoeft 
maar een keer het “ijzer” aan te schaffen, en 
kan, als zijn behoefte verandert, via andere 
software de hardware inzetten als een ander 
type apparaat. De firewall wordt een switch 

Klantcase: Pionieren met de volgende generatie netwerkfunctionaliteit

Klant:  een Nederlandse netwerkvereniging zonder winstoogmerk, als hobbyproject en 
in vrije tijd opgezet door medewerkers van onder andere internetproviders. Zij 
beschikken over een volledig onafhankelijk, eigen netwerk, dat verbonden is met 
diverse transitproviders.

Aanvraag: de vereniging zocht een routing oplossing in voor de ontwikkeling van een nieuw 
netwerk. De vorige netwerkfabrikant kon nieuwe routingfuncties niet snel genoeg 
implementeren in het besturingssysteem. 

Oplossing: een virtuele router stelt de vereniging in staat om hun volledige netwerkom-
geving te vernieuwen. Men gaat de virtuele router inzetten voor de ontwik-
keling van een Self-Driving Network. Het netwerk wordt gebruikt om nieuwe 
internet en protocolfunctionaliteit te testen.

Resultaat: de virtuele router oplossing biedt een reeks van routeringsfuncties en een 
open platform voor netwerkautomatisering. De vrijwilligers kunnen hiermee 
een realistische netwerkomgeving creëren en ervaring opdoen met een breed 
scala aan automatiseringstools.

op het moment dat er switching software op 
geïnstalleerd wordt.

De softwarematige control logic bepaalt dan 
welke rol de hardware in het netwerk speelt.

Centraal versus decentraal

Steeds meer diensten kunnen 
gecentraliseerd worden beheerd (denk 
bijvoorbeeld aan Office 365). Sommige data 
is echter gevoelig voor latency (vertraging), 
het gaat dan om data die snel bij de 
eindgebruiker moet zijn. Daarnaast is veel 
data onderhevig aan wet- en regelgeving die 
bijvoorbeeld verplicht om deze data in het 
land van de gebruiker op te slaan. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor financiële data of digitale 
patiëntgegevens.

De nieuwe Europese privacywetgeving, 
de General Data Protection Regulation 
(GDPR), zal deze tendens versterken. De 
verwachting is dat er compatibility issues 
gaan spelen met data buiten Europa die wel 
aan GDPR gebonden is. Om die reden is er 
een groeiende trend om data dicht bij de 
eindgebruiker op te slaan.
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Hier zit ook een economische component 
aan. Een bedrijf als Netflix moet iedere 
dag kolossale hoeveelheden data snel 
bij de eindklant brengen. Als al die data 
centraal in een reusachtig datacenter 
wordt opgeslagen moet iedere gebruiker 
zich aan een centrale server verbinden en 
moet alle data over honderden kilometers 
worden verzonden. Door de films en series 
decentraal, dicht bij de gebruikers in een 
cache op te slaan blijft het dataverkeer 
beheersbaar en betaalbaar.

Klantcase: Betere zorg met krimpende budgetten

Klant:  ziekenhuis met verschillende locaties in de Randstad.

Aanvraag: medisch personeel heeft overal toegang tot patiëntendossiers nodig. En patiënten 
willen vanuit hun bed kunnen internetten. Daarnaast overleggen medisch specia-
listen steeds vaker via video met collega’s en patiënten.

Oplossing: de enorme hoeveelheden data die het ziekenhuis genereert, wordt van het interne 
datacenter ondergebracht in een extern datacenter. En om meerdere ziekenhuizen 
en twee datacenters te verbinden, wordt gekozen voor dark fiber. Zo wordt razend-
snelle gegevensuitwisseling mogelijk gemaakt en kan de IT-organisatie van het 
ziekenhuis het netwerk zelf beheren.

Resultaat: verhuizing naar het externe datacenter brengt een groot kostenvoordeel met zich 
mee. Met dark fiber beschikken ze over een flexibele, snelle en stabiele IT-infra-
structuur, waarmee het ziekenhuis optimaal is voorbereid op de toekomst. 

Klantcase: Franse telecom provider ontwikkelt nieuwe markten met SDN

Klant:  een Franse wereldwijde aanbieder van mobiele telefonie.

Aanvraag: de telecom aanbieder had een statisch netwerk en had behoefte aan een flexibel, 
wendbaar en schaalbaar netwerk om toekomstige diensten op uit te rollen.

Oplossing: door gebruik te maken van een cloud-CPE oplossing met SD-WAN is de behoefte 
ingevuld voor flexibele netwerken die slim en schaalbaar genoeg zijn om hun 
digitale transformatie-initiatieven te ondersteunen. Eind vorig jaar introduceerde 
de telecom aanbieder haar Easy Go Network: een SDN-aanbod in 75 landen dat 
ontworpen is om bedrijven te helpen om virtuele netwerkfuncties aan te bieden 
aan hun filialen middels een eenvoudig portaal en een plug-and-play-router.

Resultaat: de Time-to-market is enorm verkort en service automation en virtualisatie hebben 
de operationele kosten gereduceerd. Het nieuw Easy Go Network platform helpt de 
telecomaanbieder nieuwe internationale markten te ontwikkelen.

SDN, software defined networks

De trend is om de diensten op het netwerk te scheiden 
van de fysieke infrastructuur. Netwerken worden 
daartoe opgedeeld in een infrastructuurlaag en een 
dienstenlaag.

Een goed voorbeeld hiervan is security. Waar vroeger 
op één punt in het netwerk de beveiliging werd 
geregeld, moet in een netwerk met veel componenten 
van verschillende leveranciers op alle lagen van het 
netwerk beveiliging ingezet kunnen worden.
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Artificial intelligence

Ook voor connectiviteit geldt dat artificial 
intelligence een belangrijke impact zal hebben. 
Momenteel is een trend zichtbaar naar het 
zogenaamde zelflerende netwerk, dat zichzelf in 
de gaten houdt en vroegtijdig signaleert wanneer 
bijvoorbeeld een verbinding in het netwerk uit 
dreigt te vallen. Het netwerk kan daar dan op 
anticiperen door andere routes in te stellen.
 
Een self driving network is ook in staat om 
zichzelf te organiseren voor maximale efficiëntie. 
Steeds meer taken kunnen geautomatiseerd 
worden, waardoor het netwerk zelf als het ware 
de scripts schrijft om taken uit te voeren.
 
Een voorbeeld hiervan is het aanmelden van een 
nieuwe werknemer in een organisatie: het netwerk 
kan zelf, op het moment dat de nieuwkomer 
aangemeld wordt, de stappen nemen om de juiste 
autorisaties te geven, licenties toe te kennen, 
toegang tot bepaalde gebouwen te geven enz. 
Het is de volgende stap in automatisering waarbij 
de communicatie puur machine-to-machine is en 
menselijk ingrijpen niet meer nodig is.
 
Van 4G naar 5G

5G is de opvolger van 4G mobiele netwerken. 
De aanduiding ‘G’ is simpelweg ‘generatie’. 5G 

zal een aantal keer sneller zijn dan 4G (hoeveel 
sneller is nog niet helemaal duidelijk, er is nog 
niet een enkele standaard die door iedereen 
zal worden toegepast), meer gebruikers tegelijk 
op het netwerk toelaten, minder eisen van de 
batterij van het device dat zich eraan verbindt, 
en meer data op ieder punt van het netwerk 
toelaten. Het zal ook stabieler zijn dan 4G en 
minder vaak uitvallen.
 
De uitrol begint geleidelijk aan, Zuid-Korea 
loopt voorop. In de EU is de verwachting 
dat de eerste grote steden rond 2020 op 5G 
aangesloten zijn. Met de komst van 5G zullen 
mobiele verbindingen vaker de primaire 
verbinding zijn dan nu het geval is, zeker in 
kantoren en bij particulieren. Dit heeft twee 
gevolgen voor connectiviteit:

Aan de ene kant, hoe meer bandbreedte 
beschikbaar, hoe makkelijker het wordt om 
diensten te centraliseren. Aan de andere, 
connectiviteit die beschikbaar is met voldoende 
bandbreedte maakt het mogelijk om meer 
dingen decentraal te regelen (network 
anywhere).
 
Door het beschikbaar komen van grotere 
bandbreedtes zal IoT ook een hogere vlucht 
nemen. Voor consumenten is de verwachting dat 
5G grote impact zal hebben.

Network type

How long would it  
take to download  
the two-hour-long 
“Guardians of the Galaxy”?

What you could do  
while waiting

Fly from New York 
to Sydney including 

check-in times

Run a quick mile
Catch up on Facebook

Ask, “Is it  
downloaded yet?”

26 
hours

3G
384 Kbps

(2001)

6 
mins

4G
100 Mbps

(2009)

3.6 
secs

5G
10 Gbps 
(2020)

Figuur 15 De nieuwe standaard 5G vergeleken
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Internet of Things 

Everything is a sensor. Alle delen en componenten 
van het netwerk, dus ook de zogenaamde 
endpoints (laptops, smartphones, de slimme 
thermostaat in huis etc.) in het netwerk 
rapporteren constant over hun staat, over hun 
functioneren en over de verbindingen die ze 
aangaan met andere elementen. Iedere minuut 
worden er, wereldwijd, 80 zelfstandige devices 
toegevoegd aan het internet. Inmiddels zijn het er 
een paar miljard. En we staan nog maar aan het 
begin van deze ontwikkeling.

De grootste uitdaging is om al die 
geproduceerde data te verzamelen, te ordenen, 
inzichtelijk te maken en er iets nuttigs mee te 
doen. Connectiviteit is hierbij een belangrijke 
impuls achter de groei van IoT en uiteindelijk 
ook de nieuwe toepassingen die erdoor 
mogelijk zijn. Gartner verwacht dat er in 2020 
20 miljard geconnecteerde devices, machines 
en sensoren zullen zijn. Ervaring uit het 
verleden leert dat voorspellingen meestal te 
terughoudend blijken te zijn.

Security

Omdat data steeds meer verspreid wordt is de 
manier waarop we nu netwerken beveiligen, met 
een centrale firewall, steeds minder efficiënt. 
Security wordt decentraal.

Een metafoor om dit uit te leggen: in het verleden 
zagen we het netwerk als een kasteel. Je moet er 
een gracht omheen leggen, en hoge muren, en een 
ophaalbrug bij de enige toegangspoort waar de 
bezoekers gecontroleerd worden.
 
Het netwerk wordt steeds meer als een hotel. Iedere 
bezoeker krijgt een pasje, en daarmee kan hij zijn 
kamer in, en de ontbijtzaal, en de fitnessruimte. Op 
alle deuren in het hotel zit een lezer waardoor de 
bezoeker alleen maar daar kan komen waar hij ook 
daadwerkelijk toegang tot heeft.
 
Data explosie 

Goede connectiviteit is enerzijds afhankelijk van 
netwerken, maar anderzijds ook van de apparatuur 

die de datastromen verwerkt. De aanhoudende 
exponentiële groei van data leidt ertoe 
dat we nu steeds meer tegen de grenzen 
lopen wat we met de huidige glasvezel en 
processor techniek kunnen versturen. Hoewel 
de data overdracht plaatsvindt met licht, 
zijn we voor de verwerking van die data nog 
steeds aangewezen op elektronen. Daar zal 
verandering in moeten komen als de huidige 
trends doorzetten.

Een veelbelovende techniek is fotonica. 
Fotonica wordt al langer gebruikt in de 
internetindustrie. Het bekendste voorbeeld 
is de glasvezelkabel, waarin data niet met 
elektronische signalen wordt overgebracht, 
maar met lichtsignalen. 

Bij geïntegreerde fotonica gaat het specifiek 
om microchips op basis van lichtsignalen, die 
worden ingebouwd in apparaten. Geïntegreerde 
schakelingen (microchips) waren tot vrij recent 
uitsluitend elektronische chips. De voordelen 
van geïntegreerde fotonica ten opzichte van 
elektrische chips zijn als volgt:
 
• Fotonische chips zijn veel energiezuiniger
• Fotonische chips behalen een veel hogere 

datasnelheid omdat ze de bandbreedte 
verhogen

• Fotonische verbindingen kunnen in grote 
massa zonder storing functioneren

 
Doordat fotonische chips de bandbreedte 
verhogen, draagt het bij aan de optimalisatie 
van de latency. Door van een gerouteerd netwerk 
over te gaan op een optisch netwerk wordt op 
een energiezuinige manier gerealiseerd dat 
data sneller van A naar B kan komen, met als 
resultaat een verlaging van de latency. Wel 
wordt opgemerkt dat een lage latency niet 
gegarandeerd kan worden door fotonica, daar 
latency verschillende oorzaken heeft.
 
In dezelfde discussie wordt als alternatief 
de technologie Infiniband genoemd, die 
snelheden bereikt van 56Gbps en hoger. Dit 
wordt momenteel vooral toegepast in high 
performance computing en is vanwege de 
enorm hoge prijs niet aantrekkelijk.
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6 Aanbevelingen

1
Overheid: garandeer toegang tot snelle en betrouwbare verbindingen voor 
alle inwoners van Nederland!

De Nederlandse economie is vergaand gedigitaliseerd. Op het gebied van knooppunten en 
internationale verbindingen doet onze infrastructuur mee met de top, maar een groot gedeelte van 
de bevolking kan daar vooralsnog niet van profiteren. De digitalisering van economie en samenleving 
zal de komende jaren in hoog tempo versnellen.

Digitalisering biedt oplossingen voor maatschappelijke problemen, zoals bijvoorbeeld het leveren 
van kwalitatieve zorg. Dankzij digitalisering kan dat in veel gevallen ook op afstand, of kunnen 
patiënten met chronische aandoeningen op afstand in de gaten worden gehouden. Ook als we willen 
groeien richting een slimme en circulaire economie dan moet er optimaal data uitwisseling kunnen 
plaatsvinden. Onderwijs zal steeds meer online worden aangeboden en die trend gaat met een 
enorme vaart. Dit zijn slechts drie voorbeelden van de impact van digitalisering.

De vraag naar connectiviteit door eindgebruikers zal door deze ontwikkelingen de komende 10 tot 
15 jaar een veelvoud worden van wat het nu is.

Als land doen we het globaal goed. Als datacenter industrie, internetknooppunten, backbone 
verbindingen, cloud industrie draaien we mee met de top, maar waar we steeds verder afzakken in de 
ranglijsten is de internettoegang, het laatste stukje naar de gebruikers.

Toegang tot hoogwaardige internetverbindingen voor de gehele bevolking is nodig willen we 
iedereen aansluiten op de digitale economie en samenleving. Iedere Nederlandse burger moet vanuit 
zijn woning toegang hebben tot internet via een snelle verbinding, ook en vooral de bewoners van 
dunbevolkte gebieden. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om over een betrouwbare, betaalbare 
hogesnelheidsverbinding te beschikken.

Dat vereist tijd en investeringen. En we zijn al te laat. We zijn hard aan het zakken op de 
internationale ranglijsten en recent zelfs uit de top 10 verstoten. Als digitale industrie roepen we de 
overheid op om haar verantwoordelijkheid te nemen en het gesprek aan te gaan met de sector. Dit is 
niet alleen een technologische uitdaging maar ook een maatschappelijke.

2
Waar de particuliere sector aan zijn grenzen komt zal de overheid ook haar 
verantwoordelijkheden moeten nemen

De uitrol van de digitale infrastructuur is tot stand gekomen door het bedrijfsleven. De overheid 
heeft zich beperkt tot een faciliterende rol. Maar het particulier initiatief kent grenzen. Bepaalde 
gebieden zijn nu eenmaal moeilijk te ontsluiten voor het bedrijfsleven. Glasvezelontsluiting voor 
gebieden of bedrijfsterreinen die afgelegen zijn is niet rendabel te maken. Het is echter voor de 
gehele samenleving van belang dat het netwerk volledige dekking heeft. De verantwoordelijkheid 
van de overheid is om via de juiste prikkels of andere middelen ervoor te zorgen dat ook de minder 
ontwikkelde gebieden uiteindelijk toegang hebben tot snelle en stabiele connectiviteit.
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3
Overheid: zet een juridisch kader neer om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid 
geborgd is.

De beschikbaarheid van netwerken is een essentiële factor voor alle gebruikers ervan. Om de 
digitale transformatie ook op de lange termijn te faciliteren is het nodig dat de overheid, in 
overleg met de markt, duidelijke bakens neerzet en realistische spelregels waarin ook voor de 
lange termijn een voorspelbare en stabiele context wordt gebouwd.

4 Neem connectiviteit integraal mee in planning van de infrastructuur van Nederland

Erkenning van het belang van netwerken voor de economie vraagt ook om het integreren ervan in 
de planning van de infrastructuur. Dit houdt in het aansluiten van woonwijken en bedrijfsterreinen, 
maar bijvoorbeeld ook afstemming met de verschillende partijen in stedelijke ontwikkeling vanaf 
een vroeg stadium.

5 Netneutraliteit 

Netneutraliteit is een pijler onder het open internet. Aanbieders van access netwerken
mogen geen onderscheid maken in soorten van verkeer, zoals door het toepassen van
beperkingen eigen diensten bevoordelen boven soortgelijke diensten van anderen. Netneutraliteit 
staat onder druk. Nieuwe modellen ondermijnen het model waarin de doorgever altijd neutraal 
is. Wij begrijpen dat de digitale wereld nog volop in ontwikkeling is en dat nieuwe commerciële 
modellen andere eisen stellen. Maar de grens om netneutraliteit in te perken moet hoog liggen. 
Wij moeten niet vergeten dat een veelvoud aan de diensten die iedereen gebruikt nooit hadden 
kunnen ontstaan als de initiatiefnemers ervan de extra horde van hoge toegangstarieven om hun 
dienst bij de gebruiker te krijgen hadden moeten betalen. Het is voor de hele samenleving van 
belang dat die barrières niet worden opgeworpen.

6 Omarm en faciliteer de uitrol van nieuwe technologieën.

Er is een sterke wisselwerking tussen de uitrol van nieuwe technologieën en economische groei. 
De groeiende activiteit van services stimuleert de uitrol van nieuwe techniek, maar omgekeerd zijn 
het ook de mogelijkheden die nieuwe technologieën creëren die de  voorwaarden scheppen voor 
economische groei.

Daarom moet de overheid de verleiding weerstaan om de status quo te willen beschermen en 
de uitrol van nieuwe technologieën verwelkomen en faciliteren. Werp geen onnodige obstakels 
op voor bijvoorbeeld de introductie van 5G, weersta de druk van partijen die vernieuwing 
tegenhouden om verouderde businessmodellen in stand te houden.
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7
Er moet een wet op digitale infrastructuur komen ter vervanging van of naast de 
telecomwet.

De netwerken van vandaag zijn niet meer de telecommunicatie verbindingen die de wet van 1968 
in gedachte had. De wettelijke kaders waarin de industrie moet opereren zijn ontworpen in een tijd 
waarin dataverkeer en opslag niet of nauwelijks bestonden, er nog geen internet was en telefonie 
een overheidsdienst was. Natuurlijk is de wetgeving een aantal keer aangepast in de loop der 
jaren, maar we komen nu de grenzen tegen van wat nog mogelijk is binnen het huidige juridische 
raamwerk. Het wordt tijd dat de overheid, in samenspraak met de spelers van de digitale economie, 
gaat werken aan een nieuwe wet op de digitale infrastructuur die de werkelijkheid van de 21e 
eeuw weerspiegelt. 

8 Samenhangend beleid

De digitale maatschappij maken we samen. Daarom is het van groot belang dat er goed wordt 
samengewerkt. De samenwerking tussen organisaties die de digitale economie mogelijk maken 
en de wetgevende en uitvoerende machten is van groot belang. In het kader van connectiviteit 
betekent dit dat er aandacht moet zijn voor de samenhang tussen de digitale diensten waar 
Nederland zich mee onderscheidt, en de noodzakelijke voorwaarden om daar ons in de toekomst 
mee te onderscheiden in een geglobaliseerde wereld.  

Beleidsmakers, politici en toezichthouders die gebruikmaken van de digitale infrastructuur in 
Nederland, van groot tot klein, ondernemersorganisaties en brancheverenigingen uit de sector 
kunnen met gezamenlijke inspanningen en initiatieven daar een bepalende rol in spelen. 
Door kennis uit te wisselen over deze nieuwe sector leert iedereen begrijpen wat er gebeurt 
en nodig is voor de digitale economie en digitale samenleving. Immers: als de grondlaag die 
connectiviteit is niet gevoed wordt, kan het bestaande digitale ecosysteem in Nederland niet 
blijven floreren.

9 Onderwijs moet meegaan met de ontwikkelingen in de samenleving. 

De kloof tussen wat de ICT sector vraagt en wat de scholen onderwijzen is groot. Vanaf de eerste 
schooljaren zijn hier meer aandacht en middelen voor nodig. Er is een enorme hoeveelheid 
openstaande vacatures die ingevuld moeten worden maar waar niemand voor te vinden is. En dit 
probleem wordt steeds groter. Vele bedrijven lossen dit nu op door middel van de aanwas van 
goed geschoold buitenlands personeel. Een Deltaplan is nodig.

10 Veiligheid moet in samenwerking tussen industrie en overheid geregeld worden.

Vertrouwen en veiligheid vormen de basis van onze samenleving en economie. Het multi 
stakeholder model is de enige manier waarop de drie belangen economie, privacy en veiligheid 
geborgd kunnen worden. Samenhangend beleid is essentieel om aan de ene kant het vertrouwen 
te behouden en aan de andere kant het vestigingsbeleid goed te houden.
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Agnostic Zich bewust van, Agnostic Netwerk; een netwerk dat geschikt is om 
verschillende standaarden te ondersteunen, of verschillende typen apparatuur 
te ondersteunen

Artificial 
intelligence (AI)

Kunstmatige intelligentie. Systemen of software die een bepaalde mate van 
intelligentie bevatten

Bandbreedte Is de hoeveelheid data die tegelijkertijd over een bepaalde verbinding kan 
worden vervoerd. Meer is beter/sneller

Carrier Netwerk aanbieder van data verbindingen.

Cloud Op afstand beschikbaar stellen van geschakelde computers en software.

Coax Kabel oorspronkelijk gebruikt voor radio en TV signalen.

Colocatie Datacenter dat haar ruimte aanbiedt aan meerdere klanten.

Connectiviteit Verbonden zijn, aangesloten op (computer)netwerk, aangesloten op internet, 
mate van gemak waarmee verbinding gemaakt kan worden met bijvoorbeeld 
een netwerk van een organisatie

CWDM Coarse Wave Division Multiplexing. Bredere golflengtes in vergelijking tot 
DWDM.

Fiber Ander woord voor glasvezel

Dark Fiber Onbelicht glasvezel tracé.

Datacenter Faciliteit waar bedrijfskritische IT-apparatuur kan worden ondergebracht.

DNS Domain Name System. Een soort adresboek voor het Internet. IP nummers 
worden gekoppeld aan namen van domeinen.

DSL Digital subscriber line. Hier bestaan verschillende varianten van, zoals ADSL en  
VDSL. De techniek wordt gebruikt voor internettoegang via koper (telefonie)
netwerken door zowel consumenten als bedrijven.

DWDM Dense Wave Division Multiplexing. Meerdere golflengtes gelijktijdig via 1 fiber.

Bijlages

Lijst van gebruikte termen en begrippen
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ERP Enterprise Resource Planning: Financieel logistieke systemen/applicaties die 
zowel financiële functies als grootboek, debiteuren bevatten als ook logistieke 
functies (voorraadbeheer, planning)

FTTB Fiber to the Building. Laatste deel van een glasvezelverbinding naar een 
gebouw.

FTTC Bij Fiber to the Curb worden gebruikers het laatste stuk verbonden met een 
koperverbinding.

FTTH Fiber to the Home, fiber verbindingen voor particulieren.

FTTX Fiber to the X) algemeen begrip. kan elke aansluiting zijn. to the Curb/Office/
home etc.

Fysieke laag Medium waarover gecommuniceerd wordt, als netwerkkabel of een draadloze 
verbinding.

Gig Afkorting van Gigabyte (gebruikt als Gigabyte per seconde; uitdrukking voor 
bandbreedte)

Hosting Aanbieden van webruimte en -diensten. Beheer van IT faciliteiten die niet on 
site zijn.

Housing Aanbieden van datacenterruimte.

IaaS Infrastructure as a Service. Infrastructuur wordt via het internet op afstand 
aangeboden.

Internet 
Exchange

Internet knooppunt. Een punt waar hoofdverbindingen van bijvoorbeeld 
verschillende Internet Service Providers of hosting providers samen komen

IP Internet Protocol is netwerkprotocol waarmee computers met elkaar kunnen 
communiceren.

ISP Internet Service Provider, aanbieder van internet toegangsdiensten.

IX Internet Exchange, ook wel internetknooppunt.

LAN Netwerk van computers in een lokaal beperkt gebied als bijvoorbeeld een 
bedrijf.

Latency Traagheid van een verbinding, de vertraging van response of responsetijden 
over een bepaalde verbinding. Gebruikte term die aangeeft of een verbinding 
ook gebruikt kan worden voor kritische toepassingen waarbij er nauwelijks of 
geen vertraging door de verbinding mag zijn
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MAN Metropolitan Area Network is een term voor de koppeling van LAN’s over een 
stedelijk gebied.

OSI Model Door ISO gestandaardiseerd referentiemodel voor datacommunicatie 
standaarden.

PaaS Platform as a Service. Infrastructuur plus diensten worden via het internet op 
afstand aangeboden. Vaak ontwikkelplatformen (voor applicaties).

Peering Is het uitwisselen van internetverkeer tussen providers.

Rack Computer kast waar servers in worden geïnstalleerd.

Router Verbindt netwerken aan elkaar en zorgt ervoor dat data naar de juiste plek 
wordt verzonden.

SaaS Software as a Service. Software applicatie die via het internet op afstand 
wordt aangeboden.

SLA Service Level Agreement is een serviceniveau-overeenkomst.

Supply chain Letterlijk: Keten van levering. Alle partijen of elementen die levering van een 
(eind)product of dienst mogelijk maken

Switch Een apparaat dat zorgt dat voor verbinding tussen de computers in het 
netwerk.

TCP Een verbindings georiënteerd protocol veel gebruikt voor gegevensoverdracht 
in netwerken.

Virtuele laag Abstracte verbindingslaag boven op de fysieke laag.

VPN Virtual Private Network is een virtueel netwerk gemaakt via bestaande verbin-
dingen.

WAN Wide Area Network verbindt (lokale) netwerken aan elkaar over grote geogra-
fische afstanden.

Wifi Draadloos lokaal netwerk met behulp waarvan apparaten verbinding kunnen 
maken met bijvoorbeeld het Internet
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De stichting Dutch Hosting Provider 
Association (DHPA) vertegenwoordigt met 
meer dan 30 marktleidende deelnemers en 
enkele tientallen A-merk leveranciers van 
Technologie en diensten het topsegment van 
de Nederlandse cloud- en hostingindustrie. 
DHPA deelnemers onderscheiden zich door 
professionaliteit, kwaliteit en grote aandacht 
voor informatiebeveiliging. Zij nemen samen 
een aanzienlijk deel van de managed hosting 
omzet in Nederland voor hun rekening. Zie 
http://www.dhpa.nl/ voor een overzicht van 
de DHPA partners en deelnemers. De DHPA 
zet met haar code of conduct de toon met 
professioneel, integer en ethisch handelen. 
DHPA deelnemers zijn daarmee een voorbeeld 
voor de gehele online sector als het gaat om 
leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten.

De DHPA is het leidende aanspreekpunt van 
de Nederlandse cloud- en hosting sector naar 
leveranciers, media, onderwijs, overheid en 
politiek, en oprichter en actief participant in de 
koepelorganisatie DINL (Digitale Infrastructuur 
Nederland, www.dinl.nl) die zich inzet voor de 
belangen van de gehele Nederlandse Digitale 
Infrastructuur.

Bestuur en directie publiceren met grote 
regelmaat, participeren in panels, op events 
en uiten zich in de media over relevante en 
actuele thema’s. Via DINL is de DHPA zeer 
goed vertegenwoordigd in overlegorganen 
en platforms van industrie en overheid, waar 
de belangen en standpunten van de sector 
worden uitgedragen.

De DHPA benadert thema’s zoals onderwijs, 
economisch belang, borgen van vertrouwen 
en het bestrijden van cybercrime vanuit de 
kracht en kansen van de sector. Waarbij primair 
wordt gekozen voor het presenteren van 
mogelijkheden, oplossingen en voor duiding en 
voorlichting, en niet in eerste instantie gedacht 
wordt aan reacties, activisme, kritiek of verzet.

DHPA, Trusted Cloud Experts
Contact: Ruud Alaerds, Directeur
Tel.: +31 634 861 667
Email: r.alaerds@dhpa.nl
Website: www.dhpa.nl

Over DHPA, Trusted Cloud Experts
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Dutch Data Center Association (DDA) is 
de brancheorganisatie van datacenters in 
Nederland, fundament van de digitale economie. 
DDA verbindt de marktleidende datacenters in 
Nederland met een missie: het versterken van 
de economische groei en het profileren van de 
datacenter sector naar de overheid, media en 
samenleving.

DDA verwoordt standpunten van de industrie 
met betrekking tot regelgeving en beleids-
kwesties. Het toont leiderschap door leden te 
faciliteren en te stimuleren tot operationele 
verbetering in de vorm van ‘best practices’. DDA 
bevordert onderwijs en levert een bijdrage aan 
technische normen waarmee de datacenter 
industrie zich in Nederland en daarbuiten verder 
kan onderscheiden.

De Dutch Data Center Association is één van de 
oprichters van de koepel Digitale Infrastructuur 

Nederland, DINL. Deze koepel verenigt de 
organisaties die de digitale infrastructuur 
mogelijk maken in Nederland. Ook werkt de 
DDA intensief samen met Digital Gateway to 
Europe, de organisatie ter promotie van de 
digitale mainport van Nederland. DDA werkt 
daarnaast actief samen met marktpartijen, 
overheid en andere belangenorganisaties.

Dutch Data Center Association
Contact: Stijn Grove, Managing Director
Tel.: +31 650 439 288
Email: sgrove@dutchdatacenters.nl
Website: www.dutchdatacenters.nl

Over de Dutch Data Center Association
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ISPConnect is de branchevereniging van 
Internet Service Providers en heeft als 
belangrijkste doel de belangen van haar leden 
collectief te behartigen. Dat doet ISPConnect 
op de punten privacy, veiligheid, imago en 
opleiding.
 
Als vereniging heeft ISPConnect een brede 
achterban van bijna 100 leden. Die schaal-
grootte zorgt ervoor dat wij een uitgebreid 
draagvlak hebben binnen de sector en een 
legitieme gesprekspartner zijn voor de 
stakeholders met wie wij namens de hosting-
sector praten.
 
Wij bieden rechtstreekse hands-on services 
aan onze leden (zoals Algemene Voorwaarden, 
contracten en SLA’s), juridisch en fiscaal advies, 
een geschillencommissie en advies bij fusies en 
acquisities. Het “Jong ISPConnect” programma 
is een forum waar jonge medewerkers van 
onze leden ervaringen kunnen uitwisselen, een 
netwerk kunnen opbouwen en advies kunnen 
krijgen van de veteranen in het vak.
 
Daarnaast nemen wij namens onze achterban 
zitting in een groot aantal fora waar we met 
name met de overheid meepraten over topics 

die van belang zijn voor de sector zoals abuse, 
DDoS, botnets, regelgeving en privacy.
 
We leiden zelfstandig en binnen de koepel DINL 
een aantal programma’s om onderwijs naar de 
hostingbranche te verbeteren, diversiteit in de 
ICT sector te bevorderen en de instroom van 
jonge mensen naar de sector soepeler te laten 
verlopen.
 
Tenslotte organiseert ISPConnect een tiental 
evenementen per jaar, conferenties, seminars, 
voorlichtingsdagen maar ook netwerk en 
gezelligheid events waar de hele branche 
samenkomt.

ISPConnect
Contact: Simon Besteman, Directeur
Tel: +31 624 665 055
Email: simon@ispconnect.nl
Website: www.ispconnect.nl

Over ISPConnect
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Over Fiber Carrier Association

De digitale economie ontwikkelt zich in 
een razend tempo. Om die ontwikkeling te 
ondersteunen zijn snelle, betrouwbare verbin-
dingen noodzakelijk. Aan ons de belangrijke 
taak de kwaliteit van deze verbindingen continu 
te verbeteren en glasvezel beschikbaar te 
maken voor ieder bedrijf en huishouden in 
Nederland.

Nederland loopt voorop in het aanbieden 
van glasvezel infrastructuur. Landelijk, 
regionaal en lokaal zien wij mooie initiatieven 
ontstaan maar er heerst ook onduidelijkheid. 
Overheden bijvoorbeeld pleiten voor goede 
glasvezelverbindingen voor iedere burger 
maar geven niet altijd subsidies vrij. En lokale 
overheden hanteren afwijkende procedures 
voor bijvoorbeeld vergunningsaanvragen of 
breekverboden tijdens fiber projecten.

Het is niet alleen de overheid die verwarring 
zaait. De carrier branche groeit snel en mede 
daardoor ontstaan vele verschillende initia-
tieven. Natuurlijk juichen wij dat toe, maar 
deze groei heeft ook een keerzijde. De markt 
raakt versnipperd met als gevolg verminderde 

samenwerking, onduidelijkheid voor 
stakeholders waaronder de (lokale) overheid en 
het ontbreken van neutrale informatie voor het 
bedrijfsleven.

Brancheorganisatie FCA biedt carriers de 
helpende hand en adviseert hen op basis van 
trends uit binnen- en buitenland. FCA is in 
gesprek met alle onderdelen van de keten. 
Daarmee fungeren wij als katalysator richting 
de (lokale) overheid, het bedrijfsleven en alle 
andere gelieerde partijen.

Fiber Carrier Association
Contact: Andrew van der Haar, Directeur
Tel: +31 38 750 1920 
Email: info@fibercarriers.nl
Website: www.fibercarriers.nl
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Over Eurofiber

Eurofiber Nederland is een snel groeiende 
leverancier van hoogwaardige digitale 
infrastructuur. Met het eigen glasvezelnetwerk 
en netwerkoplossingen biedt Eurofiber 
bedrijven, overheden en non-profitorganisaties 
een toekomst vaste en open infrastructuur. 
Bedrijven hebben de vrijheid om zelf de 
diensten, toepassingen en aanbieders te kiezen 
die ze nodig hebben. Eurofibers infrastructuur 
legt de basis voor een slimmere en efficiëntere 
inzet van middelen, door ongelimiteerde 
beschikbaarheid van data, cloud toepassingen 
en infrastructuur voor digitale transformatie. 
Zo maakt Eurofiber de weg vrij naar een Smart 
Society. Sinds de oprichting in 2000, breidt 

Eurofiber de infrastructuur continu uit. Het 
glasvezelnetwerk biedt landelijke dekking in 
Nederland en België en strekt zich uit tot in 
Duitsland.

Eurofiber
Contact: Janneke Versteeg
Tel: 06-53497748
Email: Janneke.versteeg@eurofiber.com
Website: www.eurofiber.nl
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Over Juniper Networks

Juniper Networks daagt de status quo uit met 
producten, oplossingen en diensten die de 
kostenstructuur van netwerken transformeren. Ons 
team innoveert samen met klanten en partners 
om geautomatiseerde, schaalbare en veilige 
netwerken te leveren, die flexibiliteit, prestaties 
en toegevoegde waarde leveren. Ga voor meer 
informatie naar Juniper Networks (www.juniper.
net) of volg Juniper op Twitter en Facebook.

Juniper Networks
Website: www.juniper.net
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Deelnemers DHPA, Trusted Cloud Experts
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CSmartD
MODULAR DATACENTERS

Deelnemers Dutch Data Center Association
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Leden ISPConnect

64 B E L A N G  V A N  C O N N E C T I V I T E I T  V O O R  D I G I T A L E  T R A N S F O R M A T I E



65R A N D V O O R W A A R D E  V O O R  D E  D I G I T A L E  E C O N O M I E



Deelnemers Fiber Carrier Association
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Lees ook het eerste deel in deze reeks

Fundament voor de digitale economie (deel 1)

Fundament van onze 
digitale economie

Structuuronderzoek naar 
de infrastructuur achter 
onze data economie

2017
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