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Zelflerende systemen 
denken mee met de mens

Een stap verder in het datatijdperk: computers analyseren niet alleen de vragen van klanten, 
ook hun emoties. Wie op lange termijn als bedrijf wil overleven, moet aan de slag met deze 
‘levende’, voorspellende data. De visie op A.I. zal het succes van bedrijven bepalen. 
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Wat ooit sciencefictionverhalen waren, ligt nu binnen handbereik. 
Meer nog, heel wat bedrijven maken er al concreet gebruik van: 
artificiële intelligentie. Betekent het dat de computer het definitief 
van de mens overneemt? Dat nu ook weer niet. Een slimme, voor-
spellende analyse van grote hoeveelheden data maakt het voor de 
mens echter wel een stuk makkelijker om de juiste eindbeslissing 
te nemen. Daar komt het uiteindelijk altijd weer op neer: betere 
dienstverlening aanbieden.

Data vormen in het verhaal van artificiële intelligentie de basis-
grondstof. En net daar schuilt nog een grote uitdaging. Veel data 
bevinden zich in zogenaamde silo’s, strikt afgescheiden van de 
andere bedrijfsafdelingen. Door data uit verschillende departe-
menten te combineren, ontstaat vaak een heel nieuwe kijk op de 
dingen. En wat als we data van verschillende bedrijven en secto-
ren met elkaar kruisen? Daar schuilt de sleutel tot allerlei nieuwe 
bedrijfsmodellen, met artificiële intelligentie in een hoofdrol.

De bedrijfswereld is zich nog te weinig bewust van de mogelijk-
heden rond artificiële intelligentie. En er is nog heel wat werk om 
de schotten tussen de datasilo’s te verwijderen. Over de opportu-
niteiten die dan ontstaan, leest u meer in dit magazine.

Veel leesplezier!

–  Bart Van Den Meersche 
Chief Enterprise Market Officer  

Enterprise Business Unit Proximus 

Trends

Artificiële intelligentie zorgt voor  
kruisbestuiving van data 

A.I. drukt kosten  
met 40%

Tegen 2020 drukken  artificiële 
intell igentie en machine lear-
ning de kosten in operationeel 
management met 30% tot 40%. 
Auto matisatie brengt significante 
kostenreducties en procesoptima-
lisaties met zich mee. Algoritmes 
om bijvoorbeeld exacte capaci-
teitsbehoeften te voorspellen of 
om fouten in systemen te voorko-
men – nog voor ze plaatsvinden – 
worden realiteit.

75% uitgaven naar Third 
Platform Computing

Tegen 2019 spenderen we 75% 
van alle ICT-uitgaven aan Third 
Platform Computing, na het first (de 
mainframe) en het second compu-
ting platform (client-server). Cloud, 
social, mobiel, big data, Internet of 
Things, robotica en 3D-printing zijn 
niet meer weg te denken. Volgens 
voorspellingen zal tegen 2019 
al zowat driekwart van alle ICT-
uitgaven aan dit soort technologie 
gespendeerd worden.

Data-uitwisseling  
via API’s

Tegen 2019 zullen Application 
Programming Interfaces (API’s) 
het primaire mechanisme zijn om 
data rechtstreeks uit te wisselen. 
Nu we steeds meer intelligentie 
toevoegen aan processen en appli-
caties groeit de noodzaak aan data, 
analytische modellen en algorit-
mes van betrouwbare partijen. 
Via REST API’s (zowel publieke als 
interne API’s) kunnen data worden 
uitgewisseld. 

Welkom

-40%
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‘Drones’ in origami   
Industriële ingenieurs van Otherlab, een R&D-lab in San Francisco, ontwikkelden ’s werelds 
meest geavanceerde industriële vliegtuigjes.  De vliegtuigjes, gemaakt uit karton, zijn voor het 
grootste deel biologisch afbreekbaar en kunnen makkelijk vervoerd worden. Ze zijn het ideale 
transportmiddel voor bv. bloed, vaccinaties ... naar moeilijk bereikbaar gebied. De vliegtuigjes 
hebben geen motor en moeten dus via een drone of bv. C-130 gelanceerd worden. Dankzij 
een klein ingebouwd computertje en sensoren (zie foto hiernaast) kan de precieze bestem-
ming van de vliegtuigen voorgeprogrammeerd worden.  

GESPOT | Industriële vliegtuigjes van papier

4 April 2017
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Giles Daoust, afgevaardigd 
bestuurder van Daoust  
“ Het is heel verrijkend om in het 
gezelschap van bedrijfsleiders 
te praten over complexe 
onderwerpen als digitale 
transformatie en servicing.”

“ Via het platform ‘Digikot’ kan de 
havenarbeider meteen aan de slag 
zonder zich fysiek aan te melden.” 
Filip Matton, 
organisatieadviseur en ICT-
directeur bij Cepa
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 Persoonlijk  Kenneth Eeckeman is een gepas-
sioneerde informaticus van het eerste uur. Hij 
tracht voortdurend de juiste balans te vinden 
tussen zijn job, zijn gezinsleven – met twee 
dochters – en zijn muziek.  Loopbaan  Kenneth 
Eeckeman studeerde criminologie aan de 
universiteit maar tegelijk groeide ook zijn 
passie voor ICT. Omdat technologie toen 
nog in de kinderschoenen stond, kreeg hij  
in zijn eerste job ook ICT-taken toegewe-
zen. Hij werkte daarna ongeveer 10 jaar 
bij Siemens als consultant, waarbij hij kon 
meewerken aan grote projecten. Na vijf 
jaar als ICT-manager bij KaHo Sint-Lieven 
werkt hij nu bijna drie jaar bij het WIV.  
 Bedrijf  Het Wetenschappelijk Instituut 
Volksgezondheid (WIV) ondersteunt al 
112 jaar het gezondheidsbeleid en de 
beleidsvorming van de federale overheid 
met innovatief onderzoek, analyses, toezicht 
en deskundig advies. De organisatie telt 850 
medewerkers.

Kenneth Eeckeman       
ICT-directeur bij WIV

“ Mijn directe teamleden 
kennen mij goed want 
ik heb een heel open 
manier van werken.”

Naast wie zou u graag eens in het vliegtuig 
zitten en wat zou u hem of haar vragen?
Naast Edward Snowden. Ik zou hem willen vragen 
wat hij allemaal heeft blootgelegd, want wij kennen 
ongetwijfeld alleen het topje van de ijsberg.

Wat weten uw medewerkers niet van u?
Mijn directe teamleden kennen mij goed want ik heb een heel 
open manier van werken. De collega’s van andere diensten 
weten misschien niet dat ik muziek maak. Ik neem cd’s op 
in mijn eigen muziekstudio en ik geef ook concerten. 

U kunt geen dag zonder …?
Côte d’Or chocolade, ik kan niet zonder. Ik drink geen alcohol 
en ik rook niet, maar chocolade is mijn zwakke plek.

Hoe zou u uw job zelf omschrijven? 
Mijn huidige job is voor mij de ideale combinatie van 
een stevige portie ‘people management’, strategisch 
werken en automatisatie. Die drie samen geven een 
gevarieerd geheel waarin ik mij creatief kan uitleven 
in het bedenken van businessoplossingen. Voor mij 
is het niet zomaar een job maar echt een passie.

Welk (ICT-)boek zou u iedereen aanraden?
De boeken van Helena Blavatsky, ‘De Geheime Leer’ 
bijvoorbeeld, vind ik erg boeiend. Het is vrij complexe 
lectuur met theosofische inzichten over het universum. 

Wat is voor u de belangrijkste uitvinding 
van de voorbije 20 jaar?
De combinatie van 3D, genetica en virtual reality met 
baanbrekende technologie is revolutionair voor de medische 
wereld. In dat opzicht is het cybertijdperk begonnen 
zonder dat we het beseffen. Zo is het nu mogelijk om bij 
mensen chips in te planten of hen robotarmen te geven 
die de kwaliteit van hun leven sterk verbeteren. 

U mag kiezen: uw medewerkers werken van thuis uit of 
zijn bij u op kantoor? Wat hebt u als manager het liefst?
Hier bij het WIV hebben we een heel flexibele regeling voor 
thuiswerken. Ikzelf vind directe interactie met collega’s 
wel nog altijd zeer belangrijk. Je kan natuurlijk met de 
juiste tools probleemloos samenwerken op afstand 
maar niet iedereen kan ermee omgaan en velen missen 
bij thuiswerken ook het sociale aspect. Het hangt dus 
allemaal af van de persoon, de job en de competenties.

SPRAAKMAKERS |  7 vragen aan Kenneth Eeckeman, ICT-directeur bij het  
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) 

6 April  2017



Wat moet u weten over de 
nieuwe roamingtarieven?
Roam Like at Home,  
kortweg RLaH, is 
de nieuwe Europese 
regelgeving voor 
roamingtarieven. 
Vanaf 15 juni 2017  
kunnen we binnen 
Europa bellen, 
sms’en en mobiel 
internetten tegen 
de nationale 
tarieven. Welke 
impact heeft 
RLaH voor uw 
organisatie en wat 
kunt u doen om zo 
voordelig mogelijk 
te roamen?

Allereerst is het belangrijk om 
te beseffen dat roaming niet 
verdwijnt op 15 juni. Technisch 
gezien blijft roaming gewoon 

bestaan, ook binnen Europa: wie naar het 
buitenland gaat, maakt gebruik van het 
netwerk van de operator in het land waar 
hij zich op dat moment bevindt. Het grote 
verschil is dat u en uw medewerkers in 
Europese landen mobiel kunnen bellen 
en online kunnen surfen tegen uw natio-
nale tarief. Alle afgesproken tarieven en 
eventuele kortingen op maat die in uw 
contract zijn vastgelegd, gelden dus in 
heel Europa. 

Bundelvolume aanpassen
Dat betekent wel dat u tijdens uw verblijf 
in het buitenland voortaan belminuten 
of datavolume verbruikt uit uw ‘Belgisch’ 
tariefpakket. Het zal daardoor vanaf 
15 juni voordeliger zijn om de nationale 
bundels in uw organisatie te upgraden, 

Neem contact op met uw accountmanager of 
surf naar www.proximus.be/roaming voor 
de huidige roamingtarieven.   

Meer info

Om te onthouden
•  Bij roaming in Europa betaalt u de 

tarieven uit uw nationale pakket
•  RLaH geldt alleen voor EU-landen
•  Pas eventueel uw tariefpakket aan
•  De standaard ingestelde limiet blijft u 

als gebruiker beschermen

zeker wanneer uw medewerkers vaak 
naar andere Europese landen reizen. 

Wat buiten Europa?
Daarnaast zijn er nog de aparte 
roaming tarieven voor de niet-Europese 
landen. Reist u deze zomer met de auto 
via Zwitserland naar Italië? Vergeet dan 
niet dat Zwitserland niet bij de EU hoort 
en dat de roamingtarieven er hoger 
zijn. Om deze landen buiten Europa te 
coveren, zijn er nog steeds aantrekke-
lijke roamingopties.

Veilige verbruikslimiet
Proximus zorgt ervoor dat u maximaal 
50 euro buiten uw tariefbundel kunt 
gaan nationaal  en maximaal 50 euro in 
het buitenland. Die bescherming is voor 
elk gsm-nummer standaard ingesteld. 
Het staat elke gebruiker vrij om die 
instelling uit te schakelen.
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Security is 
anticiperen

Ruud Endeveld 
begon zijn carrière bij Agora in Frankrijk, 
in de verkoop. In 2000 kwam hij naar de 
hoofdzetel in België. Sinds die tijd vervult 
hij de rol van ICT-manager voor de groep.

8 April  2017

IN DE PRAKTIJK | Bloemengroothandel Agora leert medewerkers omgaan met de gevaren van cybercriminaliteit



Aankopen regelen, transport 
plannen, bestellingen aannemen: 

zonder ICT-systemen valt de 
business van Agora stil. Tegelijk 

gaan hackers almaar vernuftiger 
te werk. Voor Agora is de 

uitdaging van security dan ook 
duidelijk: de bad guys altijd een 

stap voorblijven.

Agora is de grootste Belgische 
groothandelaar in bloemen, planten 
en accessoires voor bloemisten en 
tuincentra. Vanuit de hoofdzetel Kontich 

beheert de familieonderneming nog vijf vestigingen 
in België, negentien in Frankrijk, drie in Nederland 
en één in Italië. De groep telt ruim vijfhonderd 
medewerkers en is in België en Frankrijk leider in 
zijn marktsegment. “ICT is essentieel voor onze 
business”, zegt ICT-manager Ruud Endeveld. 
Omdat verse bloemen heel snel hun marktwaarde 
verliezen, komt het er voor het bedrijf op aan ze zo 
snel mogelijk van de kweker naar de bloemist te 
brengen. “Aankoop en identificatie van producten, 
planning, verkoop via de e-shop en logistiek 
steunen op systemen die altijd beschikbaar moeten 
zijn.” De meeste toepassingen zijn door Agora 
zelf ontwikkeld en draaien in de datacenters van 
Proximus in high-availability clusters. “We kiezen 
daarbij voor dubbele redundantie”, legt Ruud 
Endeveld uit. “Onze ICT-omgeving is ontdubbeld 
binnen het datacenter, en dat geheel is nog 
eens gespiegeld in een tweede datacenter.”

Slimme hackers, slimmere beveiliging
Net omdat ICT zo bedrijfskritisch is, heeft Agora 
extra aandacht voor beveiliging. “Traditionele 
security volstaat vandaag niet meer”, stelt 
Ruud Endeveld. “Hackers worden almaar 
slimmer, de manier waarop ze aanvallen 
almaar gesofisticeerder.” Agora vindt een 
passend antwoord met security-oplossingen 
op maat van hun behoeften voor onder meer 
hoge beschikbaarheid, load balancing en SSL-
terminatie. Zo maakt de webshop gebruik 
van het https-protocol, wat betekent dat 
alle dataverkeer geëncrypteerd verloopt. De 
gecentraliseerde SSL-terminatie zorgt ervoor 
dat de doeltreffendheid van deze vercijfering 
gegarandeerd blijft en op een performante 
en beheersbare manier kan gebeuren. “De 
beveiliging is bovendien in verschillende lagen 
georganiseerd. Een bezoeker van de webshop 
moet eerst een externe firewall passeren. Daarna 
zorgt een interne firewall voor een tweede 
beschermingslaag. De productiviteit en de 
veiligheid van de medewerkers zijn verder nog 
gegarandeerd met onder meer een intelligente 
webfilter en een efficiënte antivirusoplossing.” 

Agora is een groothandel 
voor professionele floristen 
en tuincentra. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in bloemen, 
planten en accessoires. 
Agora telt ruim 500 
medewerkers, verspreid over 
29 vestigingen in België, 
Frankrijk, Nederland en Italië.
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Focus op kerntaken
“Security gaat echter om meer dan 
bescherming tegen aanvallen van 
buitenaf”, vervolgt Ruud Endeveld. “Het 
menselijke aspect is even belangrijk en 
zorgt vaak voor de grootste uitdaging. 
Het blijft essentieel om de medewerkers 
te wijzen op mogelijke gevaren en hen 
aan te leren hoe ermee om te gaan.” 
Tegelijk ziet Agora het niet als een 
kerntaak om intern expertise rond 
ICT-beveiliging te ontwikkelen. “We zijn 
in de eerste plaats een groothandel, 
geen ICT-bedrijf. Net daarom hebben 
we de praktische kant van de ICT-
infrastructuur – het beheer en de 
beveiliging – uitbesteed.” Met haar kleine 
ICT-team mist Agora de slagkracht om 
alle evoluties op het vlak van security te 
volgen en toe te passen. “Ook dat is een 
rol die Proximus op zich neemt”, besluit 
Ruud Endeveld. “Proximus geeft advies 
rond oplossingen die we zelf misschien 
pas later – of helemaal niet – hadden 
ontdekt. Zo kijken we momenteel naar 
Web Application Firewall- en Advanced 
Threat Protection-oplossingen om zo de 
hackers steeds een stap voor te blijven. 
Samen staan we sterker. Zo lopen we 
op het vlak van security altijd voorop.”

Wenst u zelf in One te verschijnen? 
Neem contact op met uw accountmanager 
of surf naar www.proximus.be/one

Meer info

Pluspunten
•  Bedrijfszekere, beschikbare en veilige 

ICT-omgeving
•  Mee zijn met de evolutie in security, 

om cybercriminelen een stap voor te 
blijven

•  Security as a Service, op maat van de 
behoeften van het bedrijf “ Traditionele security volstaat 

vandaag niet meer. Hackers 
worden almaar slimmer. Het is 
zaak hen op het vlak van security 
altijd een stap voor te blijven.”

10 April  2017



Digitale transformatie 
in de praktijk
Digitale transformatie is 
ongetwijfeld een van dé 
buzzwords van 2016, op gelijke 
voet met IoT, big data of SDN 
(software defined networks). 
Computing, telecommunicatie 
en media komen samen in één 
digitale omgeving. Hoe pakt u 
dat aan?

 “V andaag zijn bedrijven bezig 
met digitale transformatie”, 
zegt Johan De Belie, Business 
Development Manager bij 

Proximus. “Ze bekijken hoe ze moeten 
omgaan met de nieuwe (digitale) eco-
nomie, de uitbreiding van de touchpoints 
voor klantencommunicatie en business-
processen. En dat in combinatie met de 
nieuwe manier van werken en de geëvo-
lueerde communicatiebehoeften van de 
eigen medewerkers.” Bedrijven worden 
daarbij geconfronteerd met nieuwe 
manieren van samenwerken, nieuwe 
technologieën en de cloud. 

Missing links   
“Op lange termijn zullen de cloud en IP 
heel wat vereenvoudigen, maar op korte 
termijn moeten we rekening houden met 
vragen als: hoe garandeer je de kwali-
teit van telefoongesprekken wanneer 
je bandbreedte ook wordt ingenomen 
door videoconferenties? Hoe integreer 
je mobiele telefonie zonder afhankelijk 
te zijn van mobiele data en smartphone 
apps? Wat doe je met applicaties zoals 
operatorconsoles, contactcenters, fax 
servers, legacy videoplatformen, privacy 
& dataregulering ...?”, vervolgt Johan  
De Belie. “Toch beschikken we nu al 
over de ‘missing links’, de ‘lijm’ tussen de 
componenten voor oplossingen als vaste 
en mobiele netwerkconvergentie. Ook 
de vaste en mobiele connectiviteit kan 

worden voorzien zodat de beste gebrui-
kerservaring gegarandeerd wordt, zowel 
voor telefonie, video als andere commu-
nicatiemiddelen. En dat met de nodige 
service, ongeacht of een bedrijf werkt via 
de klassieke on-site architectuur, een full 
cloud- of hybrideset-up.”

Gevechten in de collaboration arena  
Verder zijn er in de ‘collaboration arena’ 
2 gevechten aan de gang, gedreven 
door het buzzword ‘cocreatie’. Het eerste 
gevecht vindt plaats in de board- en 
meetingrooms en gaat over hoe de 
fysieke werkplekken (vergaderruimtes, 
inclusief whiteboards, flipcharts ...) en 
digitale oplossingen als web- en/of 
videoconferentie beter geïntegreerd kun-
nen worden. Zowel Microsoft (met Hub & 
MRS) als Cisco (met Cisco Spark Board) 
zijn hiervoor met innovatieve oplossingen 

gekomen. Het tweede gevecht gaat tus-
sen e-mail en contextuele messaging of 
collaboration applicaties. De tools zoals 
Slack, Jive, Spark, Teams, Circuit blijven 
als paddenstoelen uit de grond schieten. 
Parallel bieden CRM-ERP pakketten 
embedded communicatietools aan 
(bv. Salesforce Chatter). Elk initiatief om 
je inbox te verlichten klinkt als muziek in 
de oren, zolang het alternatief geen wild-
groei is aan verschillende andere tools.

Neem contact op met uw accountmanager of ga 
naar www.proximus.be/collaboration

Meer info

1
Type 

communicatie-
oplossing

2
Uitrol- en 

servicingmodel 

3
Migratie-
scenario 

Analyseer welke 
werknemers nood 
hebben aan welke 

communicatie-
middelen om hun 

job te doen.

Bepaal welke 
competenties, 

knowhow, 
platformen en 

data binnenshuis 
moeten blijven.

Maak een 
migratiescenario 
met de deadlines 

en te ondernemen 
stappen in functie 
van de drijfveren 

om te veranderen. 

Hoe pakt u de digitale communicatie aan?
Het juiste antwoord hangt af van 3 parameters

www.proximus.be/one 11
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Cameraschild  
als smart cop
Camera’s voor automatische 
nummerplaatherkenning 
registreren elk voertuig dat de 
politiezone Regio Puyenbroeck 
aandoet. De camera’s hebben niet 
alleen preventief effect. Analyse 
van de data helpt het onderzoek 
van de politie vooruit. “We zijn 
voorstander om technische  
middelen in te zetten die ons werk 
ondersteunen”, zegt waarnemend 
korpschef Koen Van Poucke.

De politiezone Regio 
Puyenbroeck omvat de Oost-
Vlaamse gemeenten Lochristi, 
Moerbeke, Wachtebeke 

en Zelzate. In 2014 voorzag de 
politiezone een anonieme wagen van 
een camera voor Automatic Number 
Plate Recognition (ANPR). Het vormde 
de start van een breder project rond 
automatische nummerplaatherkenning. 
“Later dat jaar namen we in Zelzate 
een digitale vrachtwagensluis in 
gebruik”, vertelt waarnemend 
korpschef Koen Van Poucke. Met de 
oplossing weert de politie met succes 
het zware doorgaande verkeer uit 
het centrum van de gemeente. “Op 
twee sites staan ANPR-camera’s. 
Met hoogtesensoren brengen we het 
zware verkeer in kaart. Overtreders 
die zonder toelating in de beperkte 
zone rijden, kunnen we achteraf via de 
nummerplaatherkenning identificeren.”

Innovatie voor veiligheid
De positieve ervaring met ANPR 
stimuleerde de politiezone om het 
gebruik van de technologie verder uit 
te breiden. “We zijn er voorstander van 
om technische middelen in te zetten die 
ons werk ondersteunen”, vertelt Koen 
Van Poucke. “Ik heb het in dat verband 
graag over smart cops. We zetten in op 
innovatie om de samenleving veiliger te 
maken.” In samenwerking met Proximus 
rolde de politie een cameraschild uit in 
de vier gemeenten van de politiezone. 
“Een inbraakgolf op een bedrijventerrein 
vormde de concrete aanleiding. Al 
snel hebben we beslist om niet alleen 
het bedrijventerrein te beveiligen met 
camera’s, maar het principe van ANPR 
in de hele politiezone uit te rollen.”

Nuttige informatie 
Concreet installeerde Proximus 11 palen, 
in totaal voorzien van 21 camera’s. 
Behalve op één locatie bevatten 

de camerapalen telkens een 
overzichtscamera en een ANPR-camera. 
“De camera’s hebben een preventief 
effect”, zegt Koen Van Poucke. “Waar 
camera’s staan, blijven criminelen weg.” 
Per maand registreert de politiezone 
zowat drie miljoen voorbijrijdende 
voertuigen. “In die big data bevindt zich 
informatie die ons helpt om gestolen 
voertuigen of vermiste personen 
op te sporen. De registratie van de 
nummerplaten is ook nuttig in de strijd 
tegen rondtrekkende dadergroepen, 
of om niet-verzekerde bestuurders en 
niet-gekeurde voertuigen te detecteren.”

Realtime interventies
De politiezone Regio Puyenbroeck 
doorzoekt de ANPR-data heel 
gericht. Ze doet dat onder meer door 
te controleren of de geregistreerde 
nummerplaten in lijsten van geseinde 
voertuigen voorkomen. In bijna één op 
vijf gevallen levert dat informatie op 
die het politionele onderzoek concreet 
vooruithelpt. “Bij een aantal dossiers 
waren de nummerplaatgegevens zelfs 
cruciaal om zware criminele feiten op 
te lossen”, aldus de korpschef. Daarom 
wil de politiezone het gebruik van het 
cameraschild in de nabije toekomst 
ook meer in real time uitspelen. 
“Leest een camera een geseinde 
nummerplaat, dan zal dat onmiddellijk 
een waarschuwing genereren bij de 
interventieploegen op het terrein.” 

Pluspunten
•  Data sturen in real time 

interventieploegen aan
•  Preventieve werking: camera’s 

schrikken criminelen af
•  Concrete resultaten: raadpleging 

van ANPR-data helpt politioneel 
onderzoek vooruit

Wenst u zelf in One te verschijnen? 
Neem contact op met uw accountmanager 
of surf naar www.proximus.be/anpr

Meer info

12 April  2017

IN DE PRAKTIJK | Politiezone Regio Puyenbroeck gebruikt ANPR preventief en in real time 



De politiezone Regio Puyenbroeck 
ligt in het grensgebied met Nederland 
en omvat de gemeenten Lochristi, 
Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate. 
De 103 medewerkers leveren 
politiezorg aan 49.000 inwoners.

Koen Van Poucke 
studeerde criminologie aan de 
Universiteit Gent. Sinds 2013 is 
hij waarnemend korpschef bij de 
politiezone Regio Puyenbroeck.

www.proximus.be/one 13



Uw smartphone als 
redder-in-nood

Tijdlijn van een noodsituatie

Wat doet u bij een ramp? Stel, er is een overstroming, hevige (sneeuw)storm, gasexplosie, aanslag, 
brand, aardbeving, staking … kortom u raakt in een totaal onvoorziene situatie waardoor uw 
plannen in enkele minuten tijd ‘in het water vallen’. Het enige dat u bij zich hebt, is uw smartphone. 
U probeert zich in geval van nood eerst veilig te stellen, informatie in te winnen ... en ten slotte 
zelfstandig naar huis te gaan. Wat kunt u doen met uw smartphone in deze verschillende fasen?   

Wees altijd voorbereid
Zonder volledig te willen of te kunnen zijn, hierbij 
toch enkele dingen die u op voorhand kunt doen:

1    Zorg dat uw smartphone altijd voldoende 
is opgeladen: zet ongebruikte functies van uw 
smartphone af en laad hem zoveel mogelijk op (bv. 
via uw laptop). Voorzie eventueel een powerbank.

2    Check eventuele speciale functies van uw 
smartphone: noodverlichting, gps … zodat u weet 
wat u eventueel kunt gebruiken.  

3    Configureer nood-apps zodat de juiste mensen 
de juiste informatie krijgen. Gebruik bv. een 
ICE-app (In Case of Emergency) of selecteer wie 
van uw bestaande contacten best uw ICE-contact 
wordt (te bereiken zonder dat uw smartphone 
ontgrendeld is). 

4    U gaat op reis of businesstrip? Bekijk waar u zult 
zijn, hoelang, welke verplaatsingen u zult maken en 
download de apps die toegespitst zijn op die regio: 
nieuwsbronnen, kaarten, openbaar vervoer …

5    Bewaar tickets en reservaties zowel 
elektronisch als op papier.

6    Bespreek thuis, met uw reisgezellen, collega’s 
en werkgever wat te doen in geval van nood 
en maak eventueel lijsten: wat als u voor een 
langere tijd niet naar huis kan? Moet iemand 
speciale medicatie krijgen? Wie zorgt voor de 
kinderen? Moet de kat buitengelaten worden?

7    Leer hoe kalm te blijven: ademhaling, 
ontspanningsoefeningen, meditatie …

Breng jezelf in veiligheid

Wat is er gebeurd? Waar ben ik? 

ObserveGet safe I’m safe Connect

April  201714

TECHNOLOGIE | Wat doet u in geval van nood?



Handige apps  
in geval van nood

Noodsituaties en  
sociale media: 3 tips 

Connect
>  Vraag hulp: 112, app lokale politie,  

Rode Kruis …  
>  Communiceer en laat familie, vrienden, 

collega’s weten dat u oké bent: I am OK, 
Facebook, WhatsApp, sms, Messenger, 
e-mail, Twitter ...  

Inform
>  Bekijk de juiste apps voor 

lokale informatie rond nieuws, 
weerbericht, verkeer ... 

I am OK Facebook

E-mail

Proximus TV

De Lijn NMBS

Find My Phone Glympse

PolitieFind My Friends

De redactie VTM Nieuws

Twitter WhatsAppMessenger

MAPS.ME

Organize
>  Gebruik apps voor openbaar 

vervoer, kaarten, overnachtingen, 
restaurants ...  

>4 miljoen
Gebruik de Facebook Safety Check om aan 

te geven dat u veilig bent. 
Na de aanslagen in Parijs gaven meer dan 4 

miljoen mensen zo aan dat ze oké waren.

154.656 
volgers 

Volg de accounts van 
officiële instanties voor 

correcte informatie. Sinds 
de aanslagen in Brussel en 

Zaventem op 22 maart 2016 
volgen 154.656 twitteraars 

de account @CrisiscenterBE. 

#pp11
Gebruik de officiële #, 

behalve bij het retweeten 
van berichten om de 

informatie stroom niet te 
belasten. 

Tijdens de storm op 
Pukkelpop 2011 werden 

op 2 dagen tijd 156.157 
tweets verstuurd.

Rode Kruis

Wat kan/moet ik doen? Is er hulp nodig? 

Kan ik mij verplaatsen? Hoe? Moet ik  
ergens overnachten? Waar kan ik eten? 

ActOrient OrganizeInform Decide

I’m safe 

15www.proximus.be/one



Digitaal aanwervingslokaal 
in Antwerpse haven

In de haven van Antwerpen hoeven de 
havenarbeiders niet langer naar het 
aanwervingskantoor te komen om hun job 
voor de dag aan te nemen. Via het MyCepa 
platform kunnen ze zich vanop afstand 
aanmelden en krijgen ze toegang tot 
diverse HR-applicaties.

Cepa organiseert het sociale beleid 
van de goederenbehandelaars 
in de haven van Antwerpen. 
De organisatie verzorgt het 
personeelsbeheer van 8.200 
havenarbeiders en het sociale 
overleg met 120 havenbedrijven.

Filip Matton is een 
voormalige F-16-piloot die 
naar eigen zeggen per toeval 
in de ICT terechtkwam. Hij 
werkte bij verschillende 
integratoren en is vandaag 
als organisatieadviseur en 
ICT-directeur aan de slag 
bij Cepa.

16 April  2017

IN DE PRAKTIJK | Cepa beheert 4.800 iPads mini met Mobile Iron in de haven van Antwerpen



In de haven van Antwerpen zijn lang niet 
alle havenarbeiders in vast dienstver-
band bij een van de havenbedrijven. Een 
aantal havenarbeiders krijgt op dage-

lijkse basis een job toegewezen via het 
aanwervingskantoor – in de haven bekend 
als ‘het kot’. Dat aanwervingsproces heeft 
Cepa gedigitaliseerd. “Vroeger moesten 
de havenarbeiders zich iedere dag fysiek 
aanmelden in het kot”, zegt Filip Matton, 
organisatieadviseur en ICT Directeur bij 
Cepa. “Via het platform MyCepa hoeft 
dat niet meer. De havenarbeider stelt zich 
via de applicatie Digikot (die draait op het 
MyCepa platform) beschikbaar en kan 
daar zijn voorkeur voor bepaalde jobs 
aanduiden. Via Digikot ontvangt hij een 
antwoord van het aanwervende bedrijf.” 
Het voordeel van de digitale aanpak is dat 
de havenarbeider niet meer langs hoeft te 
gaan bij het aanwervingslokaal en dat de 
verdeling van de jobs vlotter en efficiënter 
verloopt.

Eenvoud voorop
Digikot is een ontwikkeling van Cepa, in 
samenwerking met Proximus-partner 
ACA, en fungeert als portaal. Via het 
platform MyCepa vragen de havenarbei-
ders niet alleen werkinstructies op, maar 

Pluspunten
•  Minder verplaatsingen en tijdwinst 

voor de havenarbeiders
•  Online toegang tot diverse 

HR-applicaties
•  Eenvoudig en veilig beheer van de 

vloot toestellen
•  Efficiënte uitrol van 

gepreconfigureerde tablets

Wenst u zelf in One te verschijnen? 
Neem contact op met uw accountmanager 
of surf naar www.proximus.be/one

Meer info

registreren ze onder meer ook hun vakan-
tiedagen. Samen met de introductie van 
de Digikot-applicatie stelde Cepa 4.800 
tablets ter beschikking. “Iedere haven-
arbeider die via het aanwervingslokaal 
werkt, heeft een iPad mini gekregen”, legt 
Filip Matton uit. “Het gaat om een heel 
uiteenlopende gebruikersgroep, van jong 
tot oud, van laag- tot hooggeschoold.” 
Net daarom maakte Cepa het gebruik 
van de tablet en de toepassing bijzonder 
eenvoudig. “We hebben alles geprecon-
figureerd. De gebruiker hoeft zich enkel 
aan te melden met zijn gebruikersnaam 
en wachtwoord en kan meteen aan de 
slag.” Wie dat wil, kan bij Cepa terecht voor 
een korte training. Een goede vijfhonderd 
havenarbeiders meldden zich daarvoor 
reeds aan. Daarnaast biedt Cepa online 
informatie aan, alsook e-learning.

Echte partner
Om de juiste ondersteuning te bieden, 
had Cepa nood aan een oplossing voor 
Mobile Device Management (MDM). 
“We hebben daarvoor bij Proximus 
aangeklopt”, zegt Filip Matton, “dat op 
zijn beurt Mobile Iron als best passende 
oplossing naar voren schoof.” Proximus 
stelde zich daarbij op als een echte 

partner, die voor Cepa met Mobile Iron 
de onderhandelingen over de licenties 
voerde. “Aansluitend zorgde Proximus 
voor de begeleiding van de hele set-up 
op het vlak van security en de preconfi-
guratie van de toestellen”, vervolgt Filip 
Matton. “We konden daarbij onze eigen 
kennis aanvullen met de expertise van 
Proximus. Het zorgde ervoor dat de 
implementatie heel snel is verlopen.”

Netwerkversterking
In oktober 2016 ging de uitrol van de 
tablets van start, a rato van 120 stuks 
per dag. “Connecteren met wifi is in de 
haven niet altijd evident. Wanneer er 
iets haperde, zorgde Proximus met een 
analyse vanop afstand meteen voor een 
oplossing.” Via de combinatie van Mobile 
Iron en iPad mini houdt Cepa de zaken 
eenvoudig. “Eén toesteltype, veilig en 
transparant beheerd”, vat Filip Matton 
samen. Tijdens een overgangsfase 
komen de havenarbeiders met hun tablet 
naar het kot, waar medewerkers van 
Cepa aanwezig zijn om eventuele vragen 
te beantwoorden. “We verwachten dat 
tegen de zomer almaar meer haven-
arbeiders zich thuis via Digikot zullen 
aanmelden”, besluit Filip Matton.

“ We hebben gekozen 
voor één toesteltype, 
veilig en transparant 
beheerd.”

www.proximus.be/one 17



Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis werken voor de 
Nederlandse internetkrant  
De Correspondent en schrijven 
voornamelijk over technologie, 
digitale spionage en privacy. 
Daarvoor werkten ze 
respectievelijk onder 
meer op de redacties 
van Vrij Nederland en 
NRC Handelsblad. Dimitri 
Tokmetzis schreef in 2012 
al over het verlies van 
privacy in het boek  
‘De digitale schaduw’. 

Door ‘likes’ uit te delen op Facebook, door simpelweg te surfen op 
internet of door zelfs maar een gsm-gesprek te voeren, verzamelen 
allerlei bedrijven en overheden gegevens over ons. Die honger naar 
data roept vragen op, vooral omdat een leven zonder Google of 
Facebook voor veel mensen al niet meer voor te stellen is én omdat 
ze er klaarblijkelijk niet van wakker liggen. En dat is héél jammer, 
aldus de schrijvers van het boek.  

  Je kunt niet zeggen dat je niks te verbergen hebt, als je niet weet 
wat er allemaal over jou verzameld wordt, stellen de auteurs.  
En dat is veel meer dan mensen verwachten. 

  Martijn en Tokmetzis pleiten voor betere en vooral 
transparantere technologie. Wat met data gebeurt, is nog te vaak 
één groot mysterie.

Waarom moet  
u dit lezen?

Het wereldbeeld dat 
Maurits Martijn en Dimitri 
Tokmetzis schetsen, 
is verontrustend: over 
ongeveer elk aspect 
van ons leven hebben 
bedrijven en overheden 
bergen informatie. 
Alleen hebben de 
meeste mensen geen 
idee hoeveel en wat 
daarmee gedaan wordt. 

Je hebt wél iets te verbergen 
Over het levensbelang van privacy

Burgers moeten hun privacy koesteren als een kostbaar goed.

Over de auteurs Over het boek

Waarover gaat het?
Onze privacy staat onder druk. Zowel de overheden als de commerciële bedrijven weten almaar 
meer over ons: waar we wonen, wat we verdienen, wat we leuk vinden … Veel mensen maken zich 
daar verrassend genoeg weinig zorgen over. In ‘Je hebt wél iets te verbergen’ vertellen Maurits 
Martijn en Dimitri Tokmetzis dat privacy een kostbaar goed is dat we maar beter koesteren.

18 April  2017

SCOOP | Voor u gelezen



 

Dankzij artificiële intelligentie kunnen computers  
met mensen interageren. De technologie is klaar  

voor nieuwe businessmodellen.

De visie op A.I. zal het succes van bedrijven bepalen.

Interview 
Jan Sonck, Head of Enterprise Innovation bij Proximus:  

 “De computer analyseert niet alleen  
de vraag van de klant, ook de emotie.”   

Expert aan het woord     
Philippe Van Impe,  

oprichter van de Brussels Data Science Community:  
“Bedrijven die willen overleven moeten aan de slag met levende 

data. Ze kunnen niet om deze nieuwe stap in het datatijdperk heen.”   

90 minuten 
over de toepassingen van A.I.  

bij IBM, Be-Mobile en de  
Brussels Data Science Community 

20

26

22

Artificiële 
intelligentie 

Dossier
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Jan Sonck studeerde ICT aan de 
Erasmus hogeschool Brussel. In 2000 ging 
hij aan de slag bij Proximus en werkte onder 
meer bij marketing en aan de ontwikkeling 
van verticale markten. Sinds 2014 is hij 
Head of Enterprise Innovation.

Slimme 
systemen 
denken met 
ons mee

20 April  2017



Neem de analyse van big data 
als uitgangspunt, voeg daar 
artificiële intelligentie aan toe 
en je opent de deur naar nieuwe 
businessmodellen. Het gebruik 
van artificiële intelligentie 
verandert op termijn alles: van 
klantenservice en het nieuwe 
werken, tot preventief onderhoud 
en geneeskunde.

We leven in het datatijdperk. 
Almaar meer toestellen zijn 
verbonden met het internet. 
Dat levert meer data op, 

die op hun beurt de bron vormen voor 
nieuwe inzichten en toepassingen. “We 
beschikken over historische big data, die 
we in het verleden hebben verzameld”, 
zegt Jan Sonck. “Daarnaast hebben we 
meer en meer realtime big data. Dat zijn 
data die op het moment zelf beschikbaar 
zijn, die we in de reële tijd verwerken en 
waarvan we de output meteen terug-
koppelen.” De leerervaring die je met 
historische en realtime big data opdoet, 
maakt de weg vrij naar voorspellende 
big data. “Dat maakt het bijvoorbeeld 
mogelijk om vrij accuraat de intensiteit 
van verkeersproblemen te voorspellen, 
op basis van historische data over files 
op specifieke locaties, op werkdagen, 
tijdens vakantieperiodes, enzovoort, 
gecombineerd met realtime data over 
onder andere het weer en ongevallen.”

Ervaringsgericht leren
Zo komen we op het terrein van de 
artificiële intelligentie terecht. Eenvoudig 
gesteld gaat het daarbij om een opeen-
volging van geautomatiseerde beslis-
singen die de computer neemt, in functie 
van vroegere ervaringen die die computer 
heeft opgedaan. De eerste toepassin-
gen ervan zijn onder andere te vinden 
in de wereld van het Internet of Things 
(IoT). Concreet gaat het om het gebruik 
van een intelligente reasoning engine: 
een systeem dat elke nieuwe ervaring 
terugkoppelt en meeneemt in de vorming 
van de volgende beslissing. Stel: in een 
straat die gevoelig is voor wateroverlast 
bevindt zich een sensor. Het systeem 
weet dat het vanaf een bepaalde water-
stand een oproep moet uitsturen naar de 
brandweer. Afhankelijk van de weersver-
wachting – hoeveel regen zal er nog val-
len? – gebeurt dat op een ander moment. 
Jan Sonck: “Het systeem leert achteraf 
ook uit het resultaat van de interventie. 
Zo kan het een volgende keer – in functie 
van de omstandigheden – een kleiner 
of groter team ter plaatse sturen.” 

Het slimme werken
Het gebruik van artificiële  intelligentie 
biedt ook heel wat mogelijkheden in 
het kader van het nieuwe werken. Een 
tool om een vergaderzaal te boeken, 
kan zelf beslissen welke locatie voor 
de deelnemers de optimale oplossing 
biedt. “De analyse van het wifigebruik 
op het bedrijfsnetwerk is doorgaans een 
goede bron van inzicht”, zegt Jan Sonck. 
“Uit die data kan je makkelijk afleiden 
waar, wanneer en hoeveel mensen er 
aan het werk zijn. Meer nog: dankzij 

artificiële intelligentie kan het systeem 
de bezettingsgraad van de kantoren 
ook accuraat voorspellen. Stel dat een 
bedrijf de invulling van zijn gebouwen wil 
herschikken om de samenwerking tus-
sen collega’s te verbeteren, dan reikt zo’n 
systeem een passende oplossing aan.” 

De computer kijkt en luistert mee
Vooral het voorspellende karakter van 
de oplossing maakt het verschil. “We 
hebben heel wat IoT-partners die actief 
zijn rond fleet management”, vertelt Jan 
Sonck. “Vandaag gebruiken ze de data 
voor tijdregistratie en de berekening van 
trajecten. We zouden ook andere data 
kunnen aggregeren, daar intelligentie op 
loslaten en naar de klanten terugkop-
pelen. Informatie over slijtage maakt dan 
preventief onderhoud mogelijk, infor-
matie over rijstijl kan de input vormen 
voor maatregelen rond milieuvriendelijk 
rijden, enzovoort.” Computers zorgen 
zo niet alleen voor snellere, maar vaak 
ook betere resultaten. Ze helpen artsen 
bij het stellen van de juiste diagnose, 
omdat ze – veel sneller dan de arts – een 
tumor herkennen op medische beelden. 
Computers helpen klanten sneller in het 
contactcenter, omdat ze via de analyse 
van natuurlijke taal de veelgestelde 
vragen meteen herkennen. “De com-
puter analyseert niet alleen de vraag, 
maar ook de emotie van de klant”, zegt 
Jan Sonck. “Detecteert het systeem 
een boze klant, dan kan dat het sein zijn 
om een operator in te schakelen. Maar 
evengoed is het ook dan de computer die 
– op basis van eerdere ervaringen – de 
operator de juiste informatie influistert.”

“�Bij�artificiële�intelligentie�speelt�het�
zelflerende�aspect�een�belangrijke�rol.�
Het systeem analyseert data en neemt de 
resultaten mee in de volgende oefening.”
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INTERVIEW |  De eerste stappen in A.I. volgens Jan Sonck, Head of Enterprise Innovation bij Proximus



Over de definitie van artificiële 
intelligentie bestaat weinig 
consensus. Er zijn heel wat 
links naar andere domeinen 

binnen ICT. Naar het Internet of Things 
(IoT), voor de collectie van data, maar 
ook naar het gebruik van algoritmes bij 
de analyse van die data en naar machine 
learning. Hebben we het over de toe-
passing van artificiële intelligentie in 
de bedrijfswereld, dan gaat het in grote 

lijnen om zelflerende systemen die – op 
basis van de analyse van data en eerdere 
beslissingen – voorspellingen doen en 
besluiten ondersteunen. Op die manier 
laat artificiële intelligentie een bedrijf toe 
om van de loutere analyse van histori-
sche data te evolueren naar inzicht in real 
time en naar voorspellende analyse. 

“We geven de voorkeur aan de term ver-
hoogde intelligentie”, zegt Cédric Mulier, 

Een kwestie van visie, 
niet van technologie

Zelflerende systemen 
die beslissingen nemen. 
Computers die met mensen 
interageren. Dankzij 
artificiële intelligentie 
verbeteren ondernemingen 
hun dienstverlening en 
bedenken ze compleet nieuwe 
modellen. De technologie is 
er, maar er blijven nog veel 
opportuniteiten te ontdekken.

22 April  2017

90 MINUTEN | 4 managers rond de tafel over A.I.



Cognitive Solutions Leader Benelux bij 
IBM. “Het gaat om een toepassing met 
toegevoegde waarde, aangebracht door 
een lerende en interagerende oplossing 
die mensen helpt om betere beslis-
singen te nemen.” Wat ook de gebruikte 
omschrijving is, de meeste grote bedrij-
ven denken over het fenomeen na. Wie 
over veel data beschikt, beseft dat hij 
op een potentiële goudmijn zit. “Veel 
bedrijven hebben inderdaad die data”, 

zegt Stéphane Jacobs, Director Mobility 
Payment Solutions bij Be-Mobile, “alleen 
slagen ze er niet altijd in hun doelstellin-
gen te vertalen in de juiste toepassingen.” 
Be-Mobile toont alvast aan hoe het wel 
kan. Stéphane Jacobs: “We combineren 
data over het verkeer uit driehonderd 
verschillende bronnen, staan in voor de 
analyse ervan en verkopen de resultaten 
aan bijvoorbeeld autoconstructeurs die 
deze gebruiken om de bestuurder intel-
ligent door het verkeer te loodsen.” 

Nieuwe modellen
In de wereld van de artificiële intelligentie 
beperkt een toepassing zich uiteraard 
niet tot het aanbieden van verkeersinfor-
matie. Stéphane Jacobs: “De volgende 
stap bestaat uit advies. De toepassing 
kan je dan bijvoorbeeld aanraden om nog 
even thuis te werken, omdat er verkeers-
hinder is, of om de trein te nemen om 
tijdig op een afspraak te verschijnen.” Hier 
komt het zelflerende aspect van arti-
ficiële intelligentie naar voren. De sug-
gesties zijn het resultaat van de analyse 
van historische en realtime data – en van 
de resultaten die dat eerder opleverde. 
Cédric Mulier: “Dat is onder andere wat 
we ook bij de IBM-toepassing Watson 
Health bij UCB zien. De computer ver-
werkt en analyseert medische beelden 
en gegevens en kan daarbij in zeventig 
procent van de gevallen de juiste diag-
nose – en bijbehorende behandeling – 
voorspellen. Met iedere nieuwe diagnose 
leert de machine weer iets bij, waardoor 
ze alsmaar betere diagnoses en behan-
delingen kan voorstellen.”

Om artificiële intelligentie in de bedrijfs-
wereld toe te passen, moeten we op 
zoek gaan naar use cases. Maar waar 
bevinden die zich? Richten bedrijven zich 
op concrete resultaten, zoals kosten-
reductie of betere klantenservice? Of 
brengt artificiële intelligentie compleet 
nieuwe businessmodellen binnen hand-
bereik? Cédric Mulier: “Het kan allebei. 

Deelnemers
One magazine nodigde 4 managers uit de 
Belgische zakenwereld en publieke sector uit 
om te praten over artificiële�intelligentie.

Cédric Mulier
Cognitive Solutions Leader 
Benelux bij IBM
“ De machine geeft advies 
met een zekere probabiliteit, 
maar de mens neemt de 
eindbeslissing.”

Stéphane Jacobs
Director Mobility Payment 
Solutions bij Be-Mobile
“ De case blijft het 
belangrijkste. Het gaat om 
de klantenbeleving en de 
geboden dienstverlening.”

Philippe Van Impe
oprichter van de Brussels 
Data Science Community
“ Er is meer bewustwording 
nodig. Data en privacy 
zijn essentiële, maar niet 
bepaald sexy onderwerpen.”

Jean-Marie Stas
Marketing Manager bij 
Proximus
“ Bij de toepassing van 
artificiële intelligentie speelt 
het spanningsveld tussen 
greenfield en legacy een rol.”

“ De historische data 
van een bedrijf kan 
een hindernis 
vormen en nieuwe 
spelers de kans 
bieden in de markt 
te komen.”

–  Cédric Mulier, Cognitive Solutions 
Leader Benelux bij IBM
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Zo gebruikt liftbouwer KONE een IoT-
oplossing met sensoren die gegevens 
verzamelen om de werking van de 
liften op te volgen en zo te voorspellen 
wanneer een onderhoudsbeurt nodig 
is. Evengoed krijgt het bedrijf inzicht in 
het aantal mensen dat de lift gebruikt, 
op welke momenten, enzovoort.” Op 
dat moment ontstaat een basis voor 
nieuwe services. “Klopt”, zegt Philippe 
Van Impe, oprichter van de Brussels 
Data Science Community, “maar dat lukt 
pas als het bedrijf al enig inzicht heeft in 
wat er op dat vlak mogelijk is. En zover 
zijn de meeste ondernemingen nog niet. 
Er is in de eerste plaats nood aan meer 
bewustwording rond de opportuniteit 
van artificiële intelligentie.”

Geen keuze
Eenmaal dat inzicht er is, liggen de kan-
sen voor het grijpen. Stéphane Jacobs: 
“Verkeersinformatie is niet alleen interes-
sant voor wie zich in het verkeer bevindt. 
Onze informatie is ook nuttig voor de 
exploitanten van reclameborden langs de 
drukke invalswegen. De densiteit van de 
file vormt een element dat mee de prijs 
van de billboards bepaalt.” Het voorbeeld 
toont eens te meer aan dat de data op 
zich niet voor toegevoegde waarde zor-
gen, wel de analyse ervan. “We merken 
ook een duidelijk verschil tussen green-
field en legacy”, zegt Jean-Marie Stas, 
Marketing Manager bij Proximus. “Banken, 
retailers en telecombedrijven bezitten 
veel data over hun klanten, maar kunnen 
niet zomaar de bestaande processen en 
structuren naast zich neerleggen.” 

Cédric Mulier: “Die historiek kan een 
hindernis vormen en een relatieve inertie 
creëren die nieuwe spelers de kans biedt 
om de markt te penetreren. Zo krijg je 
telecombedrijven en autoconstructeurs 

die bankproducten gaan aanbieden of 
digitale ondernemingen die een sterke 
impact uitoefenen op de marktaandelen 
en marges van retailers of hotelbedrij-
ven  … Dat gezegd zijnde, implementeren 
heel wat historische spelers de nodige 
organisatie en cultuur om te innoveren 
met nieuwe modellen en nieuwe meer-
waardediensten die profijt halen uit de 
(intern en extern) beschikbare gegevens 
en lerende systemen. Daartoe is het 
cruciaal om zogeheten ‘incubators’ te 
bepalen, data officers of gerichte ver-
nieuwers die verslag uitbrengen aan de 
raad van bestuur.” De cruciale ingredi-
enten om te blijven voortbouwen op hun 
historische voordelen: hun merknaam, 
de knowhow van hun werknemers en 
de geloofwaardigheid bij hun contacten. 
Cédric Mulier: “De onderneming The 
North Face communiceert met zijn klan-
ten via een intelligente online oplossing 

die hen in functie van hun voorkeuren en 
de context helpt bij de keuze van een jas. 
Die keuze wordt vervolgens voltooid met 
de verkoopverantwoordelijke.”

De juiste case
In die context speelt ook de komst van 
de General Data Protection Regulation 
(GDPR) een rol. De nieuwe wetgeving 
verplicht bedrijven om hun verantwoor-
delijkheid te nemen rond databeheer. 
“Het belangrijkste is nu dat het manage-
ment van de ondernemingen ermee 
bezig is”, zegt Philippe Van Impe. “Er is 
nieuw inzicht nodig: wat mag en kan, 
legaal en praktisch. Tegelijk blijft het een 
uitdaging. Data en privacy zijn essentiële, 
maar niet bepaald sexy onderwerpen.” 
En ook hier speelt de tegenstelling tussen 
greenfield en legacy een rol. Philippe Van 
Impe: “Starters hebben geen historische 
data, kunnen met een wit blad beginnen. 
Voor bestaande bedrijven – met een 
historiek aan data en processen – liggen 
de kaarten helemaal anders.”

De technologie mag op zich geen 
hindernis vormen en er bestaan oplos-
singen op basis van de verschillende 

“ Door databronnen 
samen te brengen 
kom je via A.I. 
straks uit bij een 
oplossing voor 
seamless travel.”

–  Stéphane Jacobs, Director Mobility 
Payment Solutions bij Be-Mobile

24 April  2017
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gegevens-types. Cédric Mulier: “De grootste 
uitdaging schuilt in de uitwerking van een 
correcte visie zonder conceptuele fouten: 
‘think big, start small’ en wees pragmatisch 
om je snel te kunnen aanpassen (‘agile’). 
Je moet de juiste case vinden, een die een 
zekere dynamiek kan creëren om vervol-
gens een sneeuwbaleffect te genereren.” In 
de praktijk komt het erop aan daar de nodige 
resources vrij voor te maken. Philippe 
Van Impe: “Mijn advies is om eenvoudig te 
beginnen, met een beperkte dataset en 
een simpel algoritme. Dat biedt doorgaans 
al meer dan wat er vandaag aan artificiële 
intelligentie binnen een bedrijf aanwezig 
is.” Eenmaal de start is genomen, kan het 
gebruik van intelligente oplossingen stap 
voor stap uitbreiding krijgen. 

Meer service, betere beleving
“Waar leidt dat naartoe”, vraagt Jean-Marie 
Stas zich af. “Krijgen we straks een computer 
als baas? Zal het systeem ons zeggen wat 
we moeten doen?” Voor een stuk wel, zo 
blijkt, al heeft de computer niet het laatste 
woord. Cédric Mulier: “De machine geeft 
advies met een zekere probabiliteit, maar de 
mens neemt de eindbeslissing. De computer 
kan een diagnose voorspellen, maar de 
dokter beslist.” Veel directe toegevoegde 
waarde zien we wellicht het eerst bij banken, 
verzekeraars en retailers, waar de computer 
sneller en juister een offerte voor een ver-
zekering kan afleveren of een vaak gestelde 
vraag beantwoorden. “Uiteindelijk gaat 
het om de klantenbeleving en de geboden 
dienstverlening”, besluit Stéphane Jacobs. 
“Door databronnen samen te brengen – uit 
je agenda, over je locatie, over het verkeer – 
kom je via artificiële intelligentie straks uit bij 
een oplossing voor seamless travel. Dan zal 
de toepassing je ook echt instructies geven: 
vertrek nu, wil je op tijd voor je meeting zijn. 
En er zal een zelfrijdende auto klaarstaan 
die je naar jouw bestemming brengt. Als 
eerste stap naar de zelfrijdende wagen, 
kunnen vandaag de voertuigen met elkaar 
en met de weginfrastructuur spreken.”

Volgens de International Federation of Robotics zullen er tegen 
2019 meer dan 1,4 miljoen industriële robots in fabrieken 
wereldwijd gebruikt worden.
65% van de landen met een meer dan gemiddeld aantal robots 
per 10.000 werknemers ligt in Europa. Europa speelt op het vlak 
van automatisering in de productie dus een voortrekkersrol.

Aantal industriële robots per 10.000 werknemers 
in de Europese industrie
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Artificiële intelligentie is de logische 
volgende stap in het datatijdperk. Van de 
eenvoudige analyse van historische data, 

gaan we naar zelflerende en voorspellende 
systemen. Bedrijven die op lange termijn 

willen overleven, onderzoeken nu al 
welke toegevoegde waarde artificiële 

intelligentie te bieden heeft.

“Als aandachtspunt staat ‘data’ bij heel wat bedrijven 
intussen op de agenda. Maar de toegang tot de 
bedrijfsdata blijft een grote uitdaging. De data 
bevinden zich nog dikwijls in silo’s. Veel bedrijven 

zetten nu hun eerste stappen rond data. Een goede business 
case bedenken, vormt daarbij doorgaans niet het probleem. Wel 
een uitdaging: bij een gevalideerde case uitkomen. In de praktijk 
betekent het dat je mensen moet overtuigen en budget moet 
zoeken. Daarna kun je pas aan de slag, op voorwaarde dat je 
toegang krijgt tot de data die je nodig hebt.”

“Big data vind ik niet zo’n interessante term. Bij big data gaat het 
nogal vaak om de problematiek van het beheer en de opslag van 
grote datavolumes. Dat zijn operationele vraagstukken, zonder 
veel toegevoegde waarde. Veel boeiender is het om rond analyse 
te werken. De combinatie van data uit verschillende bronnen 
zorgt voor nieuw inzicht. Bovendien werken we vandaag niet 
alleen met historische of ‘dode’ data, maar met ‘levende’ data, 
zoals streaming data, bijvoorbeeld over het weer. Om daarmee 
uit de voeten te kunnen, heb je krachtige analytische systemen 
nodig, die de resultaten in real time terugkoppelen. Zo komen we 
bijna vanzelf in de cloud terecht. Maar evengoed kun je interes-
sante predictieve oefeningen maken met kleine datasets. Het 
hoeft dus zeker niet altijd om big data te gaan.”

“De financiële sector, telecom en retail lopen voorop. Het zijn 
sectoren die door de aard van hun business over veel data 
beschikken. Het zijn ook die sectoren die de eerste stappen 
richting artificiële intelligentie zetten: systemen die automatisch 
beslissen, op basis van beschikbare data en eerdere beslissingen. 
Of België daarbij mee voorop loopt? Dat is zeker zo voor een 
aantal specifieke vakgebieden. We zijn goed in kaartgerelateerde 
oplossingen rond navigatie en verkeer. Er loopt ook heel wat 
onderzoek rond patroonherkenning, onder meer voor de analyse 
van medische beelden, waarbij de computer tumoren opspoort 
en zo de diagnose van de arts mee voorbereidt.”

“Een ander voorbeeld is dat van een toepassing die de waarde 
van een woonhuis inschat aan de hand van de foto’s die beschik-
baar zijn via Google. Het systeem maakt via de foto’s een inschat-
ting van de grootte van het huis, het aantal kamers, enzovoort. 
De combinatie met andere informatie – zoals de gemiddelde 
verkoopprijzen in de buurt – leidt tot een schatting van de waarde 
van het huis. Ook dat is een vorm van artificiële intelligentie. Het 
systeem komt volledig automatisch tot een beslissing.”

“Meer bewustzijn creëren, dat blijft de grote uitdaging vandaag. 
Bedrijfsleiders weten nog onvoldoende dat er met de bestaande 
data heel wat mooie oplossingen mogelijk zijn, met een duidelijke 
toegevoegde waarde. Heel vaak begrijpen ze ook nog niet dat 
ze onmogelijk om artificiële intelligentie heen kunnen, willen ze 
het bedrijf op lange termijn laten overleven. Er zijn kapers op de 
kust. Start-ups dragen geen historische ballast met zich mee. Ze 
kunnen heel snel en ingrijpend voor disruptie zorgen, ook met 
artificiële intelligentie. Dat besef is er nog te weinig.”

“Wie wil 
overleven, 

kan hier 
niet 

omheen”

26 April  2017
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Philippe Van Impe 
is de oprichter van de 
Brussels Data Science 
Community. De organisatie 
wil de kloof dichten tussen 
de academische en de 
bedrijfswereld. Ze doet dat 
onder meer via meet-ups, 
dataprojecten voor goede 
doelen en de jaarlijkse 
Data Innovation Summit.
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“ Digitaal, persoonlijk  
en proactief 
daar streven we naar”

De klantenervaring is het element bij uitstek waarmee een 
bedrijf zich onderscheidt in de markt. Proximus streeft al geruime 
tijd de best mogelijke klantenervaring na via de best mogelijke 
dienstverlening. Opvallend: de klant krijgt daarbij heel wat inspraak.

De dienstverlening van Proximus 
steunt op twee pijlers. “Enerzijds 
spelen we in op digitale dienst-
verlening”, zegt Bart Van Den 

Meersche, Chief Enterprise Market Officer. 
“Klanten kunnen connectiviteit, cloud- en 
andere diensten online zelf beheren. 
Anderzijds behouden we ook de persoon-
lijke dienstverlening. Onze klanten kunnen 
binnen Proximus terecht bij contact-
personen die over de nodige technische 
en zakelijke kennis beschikken om in te 
spelen op de specifieke behoeften van 
hun bedrijf.” De voorbije jaren hervormde 
Proximus zijn dienstverlening voor de 
professionele markt. “Daardoor zijn we 
proactiever”, zegt Fatima Dqaichi, Director 
Customer Centricity Program. “We antici-
peren op de behoeften van onze klanten.” 

Verwachtingen inlossen
Tegelijk zorgt Proximus voor een com-
plete begeleiding van ieder project. “We 
bieden een end-to-end-oplossing”, 
verduidelijkt Fatima Dqaichi. “De klant 

Bart Van Den Meersche
Chief Enterprise Market Officer

Fatima Dqaichi
Director Customer Centricity Program

Katia Battheu
Director of Enterprise Operations

Pascal Vanswegenoven
Head of Business Support Centers

mag nooit het gevoel krijgen dat het 
ene team hem iets verkoopt, een ander 
team iets installeert en nog een ander 
voor ondersteuning zorgt. Dat blijft voor 
ons een belangrijk aandachtspunt.” De 
ambitie van Proximus is heel duidelijk: 
altijd de beste dienstverlener zijn. “Dat is 
een aartsmoeilijke evenwichtsoefening”, 
stelt Bart Van Den Meersche, “want de 
verwachtingen van de klanten evolueren 
snel.” Voor een operator neemt het ech-
ter vaak jaren in beslag om een nieuwe 
technologie in het netwerk uit te rollen.

Persoonlijk aanspreekpunt
Proximus anticipeert niet alleen voortdu-
rend, maar staat ook klaar om de vragen 
van klanten te beantwoorden. “Iedere 
professionele klant kan daarvoor terecht 
bij een persoonlijk accountteam”, zegt 
Katia Battheu, Director of Enterprise 
Operations. “Dat team bestaat uit een 
accountmanager, die alle commerciële 
vragen over oplossingen, diensten 
en toestellen beantwoordt, en een of 

meerdere customer support officers, 
voor administratieve vragen of klachten. 
Die combinatie is voor onze klanten een 
enorme troef.” Met technische vragen 
kunnen klanten terecht bij de technische 
servicedesk.

Voor Proximus is het belangrijk dat in 
het contact met de klant de human 
touch bewaard blijft. “We investeren 
veel in training”, gaat Katia Battheu 
verder, “zodat onze medewerkers via elk 
kanaal – van telefoon tot social media 
– op de juiste manier hulp bieden.” Een 
bijkomende troef is dat Proximus daar-
bij voor standvastigheid zorgt. Pascal 
Vanswegenoven, Head of Business 
Support Centers: “Medewerkers die al 
tien, vijftien jaar klaarstaan voor dezelfde 
klant, zijn bij ons geen uitzondering. Die 
medewerkers zijn echt meegegroeid 
met de klant, en kunnen daardoor 
met uitzonderlijke kennis van zaken 
advies bieden en projecten op lange 
termijn opvolgen.”

28 April  2017
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Een business, digitale en 
IT-transformatie
“We willen de beste klantenervaring en 
de beste dienstverlening bieden op alle 
raakvlakken. Een service die inspeelt 
op de groeiende digitalisering en de 
bijbehorende specifieke noden van onze 
klanten”, zegt Bart Van Den Meersche. 
“We werken daarbij in functie van con-
crete objectieven.” Het traject omvat de 
implementatie van nieuwe tools voor 
onder meer CRM, offerte, bestelling, 
provisioning, contracting, facturatie & 
incident handling. Maar uiteraard gaat 
het om veel meer dan alleen dat. “We 
zijn heel ambitieus”, vervolgt Bart Van 
Den Meersche. “Op het vlak van klanten-
ervaring willen we met Proximus een 
nieuwe standaard zetten. We doen dat 
met convergente, digitale en agile oplos-
singen. Zo bieden we niet alleen de juiste 
functionaliteit, maar ook de juiste service 
tegen de juiste prijs.”

1 model
De nieuwe aanpak van Proximus zorgt 
er o.a. voor dat onze businessklanten 
straks op een veel eenvoudigere manier 
kunnen samenwerken met Proximus, 
en ook toegang krijgen tot convergente 
oplossingen die vandaag nog te veel van 
elkaar zijn afgescheiden: vaste telefonie, 
vaste data, mobiel en ICT. “We bouwen 
eigenlijk aan een nieuw huis met nieuwe 
oplossingen voor onze klanten, waar 
alles samenkomt”, zegt Dieter De Pauw, 
Customer Experience Program Manager. 
“Het is een transformatietraject waar we 
onze klanten actief bij betrekken. Ze ver-
tellen ons hun uitdagingen,  wat ze van 
ons verwachten en hoe we hun behoef-
ten kunnen invullen.” Proximus pakt 
dat heel praktisch aan. Dieter De Pauw: 
“We willen tot echte co creatie komen 
via fysische workshops, waarbij de klant 
meewerkt aan onze nieuwe oplossingen, 
van design  tot delivery.”

Dieter De Pauw
Customer Experience Program Manager

Voice Of the Customer Advisory 
Board
Om dit te realiseren, organiseert Proximus 
o.a. workshops. Tot nog toe vond er al een 
tiental workshops plaats, met in totaal 
ongeveer veertig deelnemers, afkomstig 
van een twintigtal klanten. De komende 
maanden staan nog tien workshops op 
de agenda. Daarnaast vond begin 2017 
ook de eerste werkvergadering van de 
Voice Of the Customer Advisory Board 
(VOCAB) plaats. Twaalf topmanagers 
van middelgrote en grote ondernemingen 
dachten na – samen met een ruime dele-
gatie van Proximus – over de transforma-
tie van Proximus in een organisatie die de 
klantenervaring voorop stelt. “De doel-
stelling van de Advisory Board is klanten 
mee richting te laten geven aan de invul-
ling van onze programma’s”, zegt Bart Van 
Den Meersche. “Het is een oefening die we 
regelmatig zullen herhalen. We vragen 
advies aan de klanten en nemen dat ook 
mee in de belangrijke beslissingen die 
we nu nemen.”

“ We willen tot cocreatie komen waarbij 
de klant meewerkt aan een nieuw 
model, van design tot delivery.”

–  Dieter De Pauw, Customer Experience Program Manager
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Vruchtbare wisselwerking
“We zijn actief rond HR-diensten”, zegt 
Giles Daoust, CEO van het gelijknamige 
HR-bedrijf, “en die evolueren heel snel 
onder invloed van de digitalisering.” Bij 
het bedrijf lopen onder meer trajecten 
rond het nieuwe werken. “Dat is niet 
alleen van belang voor onze eigen back-
office, maar ook voor onze relatie met de 
klanten.” De communicatie met hen over 
die evolutie is van cruciaal belang. “We 
werken nauw samen met onze klanten. 
We verzamelen onder meer hun opmer-
kingen over onze software. Dat zijn heel 
concrete elementen die we meenemen in 
de verdere ontwikkeling van onze oplos-
singen.” Het idee is vergelijkbaar met dat 
van de VOCAB bij Proximus. ”

Giles Daoust ging met plezier in op de 
vraag om in de VOCAB van Proximus te 
zetelen. “Het gaat om een bedrijf met 
een unieke positie”, stelt hij. “Zo goed als 
iedereen is klant bij het bedrijf, zowel par-
ticulier als professioneel.” In het voorstel 
van Proximus om met twaalf CxO’s aan 
tafel te zitten, zag Giles Daoust een uit-
zonderlijke kans. “Het zijn bedrijfsleiders 
en topmanagers van ondernemingen uit 
verschillende sectoren”, zegt hij, “elk met 

hun eigen achtergrond en ervaring. Het 
is heel verrijkend om in zo’n gezelschap 
te praten over complexe onderwerpen 
als digitale transformatie en servicing. 
We leerden aan tafel heel uiteenlopende 
visies kennen.” Het geheim schuilt in 
de wisselwerking die zo ontstaat. “Een 
middelgrote onderneming als Daoust 
kan veel leren uit de manier waarop 
Proximus dit soort trajecten aanpakt. 
Tegelijk kan Proximus van een mid-
delgroot bedrijf als Daoust ook heel wat 
opsteken, onder meer van de manier 
waarop wij dicht bij onze klanten staan.”

Constructieve bijdrage
“Mij viel tijdens de eerste zitting van 
de VOCAB meteen op dat iedereen de 
dingen heel open durfde te benoemen”, 
zegt Ilse Wuyts, CIO bij Bekaert. “De 
kritiek was soms hard, maar altijd eerlijk. 
De VOCAB speelt op de bal, nooit op 
de man.” Proximus is al lange tijd een 
strategische leverancier voor Bekaert. 
Het bedrijf wil via de workshops en de 
Advisory Board dan ook graag een con-
structieve bijdrage leveren. “We voelen 
bij Proximus de sterke overtuiging om de 
klant echt in het verhaal te betrekken. Als 
klant kun je via de Advisory Board heel 

“ VOCAB 
draait op 
een wissel
werking: 
Proximus 
leert van 
ons, wij 
leren van 
Proximus.”

–  Giles Daoust, CEO 
bij Daoust

30 April  2017
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open communiceren over je ervaringen op het 
vlak van de dienstverlening. Tegelijk hoor je ook 
wat de beleving van andere bedrijven is en welke 
bezorgdheden zij hebben.”

Bekaert hoopt dat het via de deelname aan de 
workshops en meetings een concrete bijdrage 
kan leveren aan de verbetering van de service. 
“Ik heb een aantal concrete pijnpunten rond de 
facturatie bij Proximus aangebracht”, zegt Ilse 
Wuyts. “Dat proces loopt niet altijd even vlot en 
vraagt vaak heel wat tijd van onze kant. Uiteraard 
vinden we het fijn dat Proximus interesse heeft 
in onze visie. Hopelijk levert het een oplossing 
op waar niet alleen wij, maar alle klanten straks 
voordeel uit halen.” De verwachtingen zijn alvast 
hooggespannen, al begrijpen de deelnemers van 
de VOCAB dat de transformatie van Proximus 
in een klantgerichte organisatie de nodige tijd 
zal vragen.

Openheid
“Dat Proximus de klanten bij het proces betrekt, 
verplicht het bedrijf de zaken strak gestructu-
reerd aan te pakken”, vervolgt Ilse Wuyts. “Dat 
levert snelle feedback op via de Advisory Board.” 
De vraag is natuurlijk in welke mate de intenties 
van het programma overeenstemmen met wat 
de klanten uit eerste hand ervaren. “Als klant 
voel je je gehoord”, zegt Ilse Wuyts. “Dat is op 
zich al heel belangrijk.” De doelstelling van de 
transformatie is te komen tot een situatie waarbij 
Proximus altijd vanuit het standpunt van de 
klant vertrekt. “Dat gaat natuurlijk veel verder 
dan de Advisory Board. Elke medewerker van 
Proximus – doorheen de hele supply chain – zal 
daarin moeten meestappen. Dat is een bijzonder 
grote uitdaging.” De eerste vergadering van de 
Advisory Board leverde alvast heel constructieve 
en bruikbare input op. “Ik apprecieer vooral de 
openheid”, aldus nog Ilse Wuyts. “Proximus stelt 
zich kwetsbaar op. Ik ben onder de indruk dat het 
bedrijf dat aandurft en de wil toont om naar de 
wensen van hun klant te luisteren.”

“ We voelen bij Proximus 
de sterke overtuiging om 
de klant echt in het 
verhaal te betrekken.”

–  Ilse Wuyts, CIO bij Bekaert
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Slimme oplossingen  
voor de voedingsindustrie

“ Wij maken de 
processen van 
de voedings
industrie slim, 
door zowel 
doeltreffend
heid als  
kwaliteit te 
bevorderen.”   
Wim Van Gierdegom, 
Managing Director bij Quality 
Guard

Hoe kiest u als bedrijf de juiste partners 
in de voedingsindustrie, waar kwaliteit en 
veiligheid centraal staan? Hoe controleert 
u doeltreffend de temperatuur? De app van 
Quality Guard heeft een revolutionaire invloed 
op de activiteiten van 50.000 spelers in de 
Belgische voedingsindustrie, met steun van het 
LoRa-netwerk.

Voor bedrijven in de voedings-
industrie zijn gezondheid en 
voorschriften van het grootste 
belang. Voedselhygiëne en het 

verhinderen van voedselcontaminatie 
zijn dan ook cruciaal. In de huidige voe-
dingsindustrie is een bedrijf niet enkel 
verantwoordelijk voor wat het produ-
ceert, maar ook voor de grondstoffen 
en ingrediënten die het gebruikt. Quality 
Guard begreep dat de industrie nood had 
aan een oplossing die het gemakkelijker 
zou maken om dit complexe geheel te 
controleren. Daarom bouwde het een 
app die alle betrokken partijen helpt: 
bedrijven, gezondheidsinspecteurs en 
consumenten.

Geautomatiseerde controle
De oplossing van Quality Guard beheerst 
alle aspecten van het voedingsbedrijf 
door automatisch alle wettelijk ver-
plichte gegevens te verzamelen en te 

verzekeren dat ze gecontroleerd worden. 
Bij de inspectie naar voedselhygiëne 
is een supply chain die temperatuur-
gecontroleerd is prioritair. Wanneer die 
niet wordt nagevolgd, is dat het punt 
waarop de meeste bacteriën de voedsel-
keten binnendringen. Het is niet eenvou-
dig om de temperatuurvereisten na te 
leven, aangezien meerdere factoren een 
rol spelen. Zelfs een lichte afwijking kan 
schadelijke bacteriën een kans geven.

Licht, vochtigheid of het openen van 
koelkastdeuren kunnen een invloed 
hebben op de temperatuur. Quality 
Guard zorgt ervoor dat die factoren op 
elk moment worden vastgelegd door 
sensoren. De gegevensoverdracht wordt 
beheerd door het LoRa-WAN. Deze 
LPWA-technologie (Low Power Wide 
Area) ondersteunt de communicatie 
tussen sensoren en gateways, zonder 
enige hinder van muren, vloeren of 
afstand. Het LoRa-netwerk kan sen-
soren in de koelkasten van restaurants 
bereiken, ongeacht hun locatie – zelfs 
ondergronds. Proximus heeft doorheen 
de voedselketen sensoren opgezet en 
verbonden met het LoRa-netwerk om 
sleutelgegevens vast te leggen. Quality 
Guard is gebaseerd op ons MyThings-
platform. De IoT-oplossing kondigt elke 
afwijking aan met een alarm, waardoor 
de bedrijfseigenaar in staat is problemen 
op te lossen voor ze schade aanrichten.

Slimme muizenval
Ongediertebestrijding is een andere 
belangrijke zorg in de voedingsindustrie. 
Hoe bijvoorbeeld onthouden waar de 
muizenvallen zijn geplaatst? Wanneer 
ontdekt u of er een muis gevangen 
is? Een muizenval met een sensor die 
rechtstreeks verbonden is met de app 
van Quality Guard brengt de bedrijfsei-
genaar op de hoogte. Dat is een enorme 
vooruitgang op het vlak van hygiëne. 
Quality Guard heeft intussen meer dan 
4.000 sensoren ingezet bij ongeveer 
800 klanten in België.

Bekijk de video van Quality 
Guard op het Proximus-
kanaal van YouTube. 
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Wifi uit de 21ste eeuw 
voor 800 jaar oud kasteel

‘Bilzen Mysteries’ is een 
klank- en lichtspektakel in 
de Landcommanderij van 
Alden Biesen, waarbij tot 
200 bezoekers worden 
rondgeleid met behulp 
van een tablet. Om dat 
mogelijk te maken, kreeg het 
wifinetwerk in en rond het 
kasteel een fikse upgrade. 

  Hiervoor waren slechts enkele 
maanden doorlooptijd beschikbaar. 

Synchroon met het spektakel
  HB-plus, Proximus en Het Facilitair 
Bedrijf maakten een ontwerp voor de 
uitbreiding van het netwerk, op basis 
van de vereisten van ‘Bilzen Mysteries’. 

  Er werden sleuven gegraven om extra 
glasvezelkabel te leggen. 

  Netwerkapparatuur werd toegevoegd 
en/of vervangen en er werd een groot 
aantal extra wifi-antennes geïnstalleerd. 
  De dekking was overal optimaal, 
tablets bleven tot op de milliseconde 
gesynchroniseerd met het klank- en 
lichtspektakel.   

Opdracht volbracht
  Tests voor medewerkers en 
genodigden verliepen feilloos. 
  Ministers, pers, kabinet … testten 
met succes wifi tijdens Vlaamse 
ministerraad, persconferentie … 

Pluspunten
•  De Landcommanderij Alden Biesen 

is voorzien van een tot in de kleinste 
hoekjes uiterst performant wifinetwerk

•  De werken werden in zeer korte tijd 
uitgevoerd

•  De uitstekende synchronisatie met het 
klank- en lichtspel zorgen voor een 
optimale bezoekerservaring

Landcommanderij Alden Biesen
  De erfgoedsite bij Bilzen gaat terug 
tot 1220. 
  Het kasteeldomein is nu een 
internationaal cultuur- en 
congrescentrum. 

Bilzen Mysteries
  Sinds oktober 2016 wordt er na 
valavond een beleefparcours 
georganiseerd in en rond het kasteel: 
‘Bilzen Mysteries’.
  De bezoekers worden, met een tablet in 
de hand, gedurende een uur rondgeleid 
op het domein door de Heer van Biesen, 
een (virtuele) rol van Jan Decleir. 
  De voorstelling zal de komende zeven 
jaar meerdere keren per avond worden 
opgevoerd. 

Wifi overal op enkele maanden
  Om de voorstelling mogelijk te maken, 
moest het wifinetwerk in en rond het 
domein stevig uitgebreid en verbeterd 
worden. 
  Tot 200 bezoekers moesten tegelijker-
tijd via het draadloos netwerk het 
spektakel kunnen volgen.

Wifi-upgrade in 

2 maanden 
voor synchronisatie van 

200 tablets 
tot op milliseconde

Wenst u zelf in One te verschijnen? 
Neem contact op met uw accountmanager 
of surf naar www.proximus.be/one

Meer info
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In het 
belang 
van het 
team
Televisie, radio en internet: de drie pijlers 
van een onderneming die steunen op 
informatica. Dat is de dagelijkse uitdaging 
van Thierry Piette van RTL Belgium en zijn 
medewerkers. Thierry onthult voor ons zijn 
managementstijl en toont ons zijn afdeling. 
De omgeving is er kalm en sereen,  
net als hijzelf.

Ceci n’est pas de l’IT
In de wereld waar Thierry actief is, bestaat er geen 
zuivere IT. Ook techniek is een doorslaggevende 
factor. Zijn afdeling heeft een dubbele missie: 
enerzijds initiatieven van de onderneming onder-
steunen en anderzijds interne klanten warm maken 
voor technologieën die nieuwe producten en 
werkmethoden creëren. Binnen de afdeling worden 
ITIL-methodologieën en de beheermethode Scrum 
toegepast om zeker te zijn dat sleutelprojecten 
hun doelgroep bereiken. Dat was ook het geval 
voor een van de mooiste wapenfeiten van het 
ICT-departement van RTL Belgium: de automati-
sering van de productie en de verspreiding van het 
televisiejournaal.

Thierry Piette is Technical & IT Director bij RTL Belgium. Als 
alumnus van het Institut des arts de diffusion (IAD) heeft hij al 
bijna zijn hele carrière bij de RTL-groep gewerkt, met in het midden 
van zijn carrière een internationale ervaring bij de groep Canal + 
in Chili. Zijn passies zijn reizen en de natuur en hij houdt ervan de 
wereld te bekijken vanuit de cockpit van zijn zweefvliegtuig. Terug 
met beide voeten op de grond leidt Thierry een afdeling met 52 
werknemers, met wie hij bijna alles deelt behalve zijn privéleven.
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Wenst u zelf in One te verschijnen? 
Neem contact op met uw accountmanager of 
surf naar www.proximus.be/one

Meer info

De communicatie versnellen
Samen met zijn directe collega’s Frédéric, 
Olivier, Bruno en Bérengère, en naaste 
medewerkers Thomas, Thierry, Damien, 
Giovanni, Benoît, Didier, Martin en Robert 
staan Thierry en de afdeling erom bekend de 
organisatie en structuur regelmatig opnieuw 
in vraag te stellen. Het belangrijkste doel is 
op zoek gaan naar verbetering van de diens-
tverlening aan interne klanten. De afdeling 
heeft ook een verantwoordelijke per interne 
klant, de zogeheten ‘business service delivery 
manager’. Hij verzekert een bevoorrecht 
contact en zorgt ervoor dat zijn klanten alle 
competenties uit het team ter beschikking 
hebben en staat in voor een verbeterde 
communicatie.  

Participatief management
Een deur die steeds open staat, een 
onwrikbaar luistervermogen en een par-
ticipatieve cultuur zijn de ingrediënten van 
Thierry’s managementstijl. En hoewel hij nog 
twee andere managementniveaus onder zijn 
vleugels heeft, denkt hij er niet aan om een 
hiërarchie zonder bypass te installeren. “Als 
mijn deur steeds open staat, is dat in de eerste 
plaats om ideeën binnen te laten.” Volgens 
Thierry houdt de ideale manager tijd vrij om 
ervaringen en vaardigheden uit te wisselen 
om de samenhang van het team te verster-
ken én een goed evenwicht te vinden tussen 
werk en privé.  

Voordelen
Volgens Thierry biedt zijn leiderschapsstijl 
meerdere voordelen. De druk op de teams 
is positief en gedoseerd en de werknemers 
dragen op een spontane manier bij. Die ele-
menten zijn volgens hem cruciaal om bij te 
blijven en zich te voeden met nieuwigheden. 
“Met 52 maken we meer kans dan alleen”, 
glimlacht hij.

Motiveren door te valoriseren
Mensen motiveren doe je niet alleen met geld. 
Dat is algemeen geweten. Thierry trekt dan 
ook de kaart van de valorisering en koppelt het 
welslagen van een project dan ook steeds aan 
de betrokken werknemers. Concreet omvat 
zijn communicatie naar interne klanten altijd 
de bijdrage van elke werknemer. En wanneer 
het tijd is voor een teambuilding geeft Thierry 
steeds de voorkeur aan interactie met een 
hoge meerwaarde. ‘Hypocriete’ teambuildings 
zijn aan hem niet besteed.

Gelieve te ‘POC-en’ alvorens  
binnen te komen
Voor Thierry en zijn team liggen verscheidene 
types van processen aan de bron van een 
(nieuwe) activiteit. Het voornaamste blijft 
echter de vraag die van de onderneming 
uitgaat. “Dat is de essentie in mijn ogen, onze 
bestaansreden”, vertrouwt Thierry ons toe. De 
IT-afdeling van RTL Belgium vraagt trouwens 
steeds een POC (proof of concept) alvorens 
over te gaan naar de realisatiefase.

De nieuwe werkwereld
De medewerkers van Thierry kunnen steeds in 
projectmodus werken dankzij virtuele teams. 
Bepaalde aspecten van de nieuwe werkwereld 
zijn dus meer dan ooit van toepassing. Dat 
begint bij de inrichting van de werkruimte, die 
komaf moet maken met de organisatie in geï-
soleerde competentiecellen. Thierry heeft ook 
geen probleem met telewerken voor sommige 
functies die hij vertegenwoordigt. Toch vestigt 
hij steeds de aandacht op het feit dat bepaalde 
elementen nooit vanop afstand te realiseren 
zijn, zoals de cohesie van het team.

Fair play
De afdeling van Thierry wil geen leveranciers 
maar langetermijnpartners die bereid zijn om 
dag na dag hun engagement te bewijzen. Een 
samenwerking gebaseerd op trouw, die de 
afdeling regelmatig test (en die niet te verber-
gen is). Die taak delegeert Thierry trouwens aan 
zijn medewerkers om voorrang te geven aan 
directe contacten.

Outsourcing of niet?
Heel weinig voor Thierry: “We hebben nood 
aan goed geïdentificeerde werknemers, die 
doordrongen zijn van onze cultuur. Ik beperk 
outsourcing tot uitvoerende taken.” Thierry wil 
in zijn afdeling voornamelijk energie besteden 
aan verbeteringen die de onderneming ten 
goede komen, eerder dan aan puur uitvoerende 
taken. “Maar dat is niet altijd eenvoudig want 
mensen hebben de gewoonte dingen zelf te 
doen in plaats van iemand uit te leggen hoe ze 
het willen”, onderstreept Thierry.

RTL Belgium is het 
Belgisch filiaal van RTL 
Group, de grootste 
audiovisuele groep van 
Europa, en is marktleider 
inzake Franstalige 
televisie- en radiozenders. 
Elke dag kijken meer dan 2 
miljoen mensen naar een 
van de televisiezenders 
van de groep: RTL-TVi, 
Club RTL en Plug RTL. 
Radiozenders Bel RTL en 
Radio Contact trekken 
elke dag bijna 700.000 
luisteraars. De website 
RTLinfo.be heeft elke 
dag meer dan 280.000 
bezoekers. Regie IP, een 
van de grootste op de 
Belgische markt, vult de 
diensten van RTL aan.   

“ We zijn adepten van teambuilding.  
Maar niet van hypocriete teambuilding.”
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Kantoor op zak
Tegen 2021 
zullen mobiele 
data voor 90% 
via smartphones 
verlopen. Het 
gemiddelde 
verbruik zal dan 
oplopen tot 18 GB 
per maand, tien 
keer zoveel als nu. 
Indrukwekkende 
cijfers uit het 
Mobility Report 
van Ericsson. Is uw 
organisatie hier al 
klaar voor?

Nu we voortdurend mobiel en 
online zijn, geldt meer dan ooit 
‘time is money’. Bedrijven die 
niet snel reageren op vragen 

van hun klanten, zien hun omzet onver-
mijdelijk kelderen. Mobiele toegang tot 
bedrijfsgegevens is dus noodzakelijk 
om uw klanten niet te verliezen.

Mobiel werken
Het gaat natuurlijk niet alleen om uw 
klanten: ook uw medewerkers zelf zijn 
vragende partij. De tijd waarin we van 
negen tot vijf op kantoor zaten, is voorbij. 
Werknemers verwachten dat ze zelf de 
flexibiliteit krijgen om hun werkuren en 
locatie te kiezen. Mobiel werken is op die 
manier een win-win: minder fileproble-
men en een betere balans tussen werk 
en privé voor uw medewerkers, en een 
hogere productiviteit en beschikbaar-
heid voor uw organisatie en uw klanten.

Talent aan boord
Hebt u het moeilijk om getalenteerde 
medewerkers aan te trekken en aan 
boord te houden? De juiste werk-
tools zijn voor ‘digital natives’ steeds 
belangrijker. De jongste generatie wil 
professioneel op dezelfde manier met 

mobiele toestellen en data omgaan 
als privé. ‘Always on’ is voor hen geen 
modewoord maar een levenswijze.

Het kantoor bij de hand
Mobiel werken betekent ook mobiel 
samenwerken en afspraken maken. 
Ook toepassingen die de samenwer-
king vereenvoudigen, moeten dus 
makkelijk mobiel te gebruiken zijn. 
Contacten en agenda’s bijvoorbeeld, 
maar ook mogelijkheden om te ver-
gaderen of informatie te delen.

Altijd en overal
Is uw organisatie er klaar voor om 
medewerkers altijd, overal en via elk 
toestel toegang te geven tot hun 
bedrijfstoepassingen? Op operatio-
neel vlak kunt u daarvoor uw mobiele 
vloot – al dan niet geleased – centraal 
beheren of laten beheren. En dat zowel 
voor de uitrol en (pre)configuratie 
van toestellen als de beveiliging, het 
applicatie- en voorraadbeheer ...

Snel en betrouwbaar 
Een kwalitatief netwerk met uitgebreid 
bereik en hoge snelheden is een must 
voor de productiviteitsstijging van uw 

Neem contact op met uw accountmanager 
of surf naar www.proximus.be

Meer info

medewerkers. Zowel 3G, 4G als wifi 
(hotspots) kunnen daarvoor slim worden 
ingezet. Zeker tijdens een buitenlandse 
trip kan het nuttig zijn een roamingoptie 
op uw abonnement te nemen waardoor 
u steeds vlot kunt blijven surfen. Sowieso 
worden telefoontjes, sms’ jes en mobiele 
data vanaf 15 juni binnen Europa volgens 
de nationale tarieven afgerekend. Verder 
kunnen sommige gebruikersgroepen 
veel voordeel halen uit bijvoorbeeld een 
abonnement met gedeeld datagebruik 
zodat het datavolume onder een onbe-
perkt aantal medewerkers verdeeld kan 
worden. Proximus houdt bovendien elke 
gebruiker op de hoogte van zijn verbruik 
via sms, terwijl u zelf een dagelijks 
e-mailrapport kunt opvragen dat een 
overzicht geeft van uw kosten en eventu-
eel die van uw medewerkers. Zo haalt u 
uit mobiele data alleen maar voordelen.
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Om te onthouden
• Beschouw alle ICT-elementen 

als volwaardige assets die ook 
door anderen kunnen worden 
gebruikt

• Begin klein, begin snel en houd 
rekening met mislukkingen om 
een eerste concreet werkend 
voorbeeld te hebben

• Betrek de onderneming erbij om 
het eerste project te kiezen

• Zorg voor een heldere strategie 
inzake bedrijfsarchitectuur

• Opteer voor een open, 
moduleerbare benadering

Ga naar www.enco.io voor meer informatie.

Meer info 

Overstappen op 
de API-economie: 
hoe doe je dat?

In het dossier van dit nummer 
van One hebben we het over 
realtime gegevens en artificiële 
intelligentie. Hoewel veel 
ondernemingen nog geen 
standpunt hebben ingenomen 
rond big data, wordt het alsmaar 
duidelijker dat de ICT-systemen 
van verscheidene ondernemingen 
met elkaar zullen worden 
verbonden om in real time 
gegevens uit te wisselen. Alle 
gegevens, en niet alleen big data, 
zullen zowel tussen bedrijven 
als binnen bedrijven worden 
gestreamd. Hoe dat concreet in zijn 
werk gaat?

Begin met een visie en ontwikkel 
vervolgens een strategie om uw 
visie te realiseren. In onze visie 
worden alle gegevens, alle toe-

passingen, alle subtoepassingen en alle 
infrastructuren assets die mogelijk ook 
door andere organisaties kunnen worden 
gebruikt (binnen de wettelijke en eerlijke 
normen uiteraard). Dat betekent dat u al 
uw assets onderling moet kunnen ver-
binden, zowel de historische als de toe-
komstige. Dat wordt mogelijk gemaakt 
door een API-Managementplatform 
(APIM). Het APIM-verhaal van Proximus 
begon met een vernieuwend project in 
de stijl van een start-up, dat de naam 
‘Enabling Company’ (EnCo) kreeg. Dat 
project werd in een erg korte tijdsspanne 
gerealiseerd volgens de principes van 
‘agile working’. 

Bouw een platform
Het EnCo-project had als doel zowel 
interne als externe klanten bij te staan 
bij hun digitale transformatie. Daartoe 
reikte het project instrumenten aan 
om services te creëren die digitale 
assets van Proximus combineerde 
met assets van klanten en externe 
partijen. Het EnCo-project moest 
ook een markt (lees: een platform) 
omvatten waarbinnen deze assets en 
producten zouden worden gekocht 
en verkocht. Het project behaalde een 
eerste succes door locatie-informatie 
beschikbaar te maken, toegang te geven 

tot ons bulk sms-platform en ons IoT-
managementplatform. Parallel daarmee 
onderwierp IT de bedrijfsarchitectuur 
aan een evaluatie. De afdeling besliste 
om het API-managementplatform 
en functionele clustering (business-
capaciteiten) te gebruiken als nieuwe 
middleware-architectuur.

Lange termijn
Uw ICT-architectuur en middleware 
heruitvinden heeft een aanzienlijke 
impact aangezien ze betrekking heb-
ben op alle applicaties. U dient daarom 
tijd uit te trekken om ze te integreren in 
onder meer uw applicatieonderhoud en 
applicatiestrategie. Bovendien moet u 
de nodige resources reserveren om het 
langetermijnproject echt te beginnen 
implementeren. 

Begin klein
Het begon met de vraag van de onder-
neming om een nieuw ICT-project te 
implementeren voor onze klanten, zodat 
ze gemakkelijk toegang kregen tot onze 
gegevens. Dat heeft ons in staat gesteld 
om klein te beginnen, met de toestem-
ming om ‘snel te mislukken’. Met een 
kleine investering werd er een eerste fase 
opgezet met modules voor API-beheer, 
ICT-beveiliging, lifecyclemanagement en 
markt. Na een korte studie besloten we dat 
we het SWO2-platform dat oorspronkelijk 
voor EnCo werd opgezet, zouden gebrui-
ken als ons APIM-platform. 

Dat APIM-platform begon klein maar 
groeit nu al snel uit tot het hart van onze 
ICT. Alle nieuwe interne en naar buiten 
gerichte applicaties zullen erop gebaseerd 
zijn. Na verloop van tijd zullen we veel van 
onze assets kunnen openstellen. Iedereen 
zal een volwaardige speler kunnen worden 
in de digitale economie door gebruik te 
maken van onze functies, onze gegevens, 
onze applicaties en ons businessmodel.
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Samsung A5 (2017)

RugGear RG730

Processor: Quadcore 1.3 GHz
Besturingssysteem: Android 5.0
Geheugen: 2 GB RAM, 16 GB opslag
Schermtype: 5” touchscreen
Schermresolutie: 1280 x 720
Afmetingen: 156 x 82 x 14 mm
Gewicht: 245 g

Verbinding: 4G LTE, WiFi 802.11b/g/n
Bluetooth: 4.0
Camera: 13 MP achtercamera en  
5 MP voorcamera
Extra: IP68, Micro-SD slot (tot 64 GB),  
Dual simkaart, GPS, FM radio

Processor: Octa-core 1,6 GHz
Besturingssysteem: Android 6.1
Geheugen: 3 GB RAM, 32 GB opslag
Schermtype: 5,2” Super AMOLED (always-on)
Schermresolutie: 1080 x 1920
Afmetingen: 146 x 71 x 8 mm
Gewicht: 157 g

Verbinding: LTE Cat. 6, WiFi 802.11ac, NFC
Bluetooth: 4.2
Camera: 16 MP met autofocus en LED flash  
(16 MP front-cam)
Extra: Vingerafdruksensor, GPS, Gorilla Glass 4, 
USB Type-C connector

Always-on scherm: handig en batterijbesparend
De nieuwste Samsung A5 (versie 2017) is een prima keuze voor wie hoge eisen stelt aan 
een nieuwe smartphone, zonder daarvoor echter het bedrag te willen investeren van een 
vlaggenschip-model. Het toestel is onder andere uitgerust met een vingerafdruksensor.
De gladde, metalen behuizing in combinatie met het stevige Gorilla Glass 4 zorgt voor 
een stevige uitstraling. Aan de binnenkant zit zowel een snelle processor als voldoende 
geheugen en 32 GB uitbreidbare opslagruimte.
De versie 2017 heeft als extra’s ten opzichte van het model van vorig jaar meer geheugen, 
volledige IP68 stof- en waterbescherming, verbeterde camera’s voor- en achteraan 
(beide hebben nu een resolutie van maar liefst 16 megapixel!) en een nog iets hogere 
batterijcapaciteit.
Ook nieuw is het always-on scherm, dat continu de tijd en de meest essentiële info over je 
toestel toont, waardoor je het minder vaak moet activeren. Ook dat komt de levensduur van 
de batterij ten goede, en het is handig dat je meteen en zonder drukken toegang hebt tot de 
klok en informatie rond gemiste oproepen en nieuwe berichten.

Met deze smartphone moet u niet ongerust zijn om hem buiten, onderweg of op ruw werkterrein boven 
te halen. Hij kan tegen een stootje en blijft vlot te bedienen, zelfs met handschoenen aan.

De�pas�vernieuwde�Samsung�A5�komt�qua�specificaties�zeer�dicht�in�de�buurt�van�Samsungs�
vlaggenschip, de Galaxy S7 – en dat voor een beduidend lagere prijs.

Ideaal toestel voor ruw werkterrein   
De RG730 is een stevige en betrouwbare smartphone die ontworpen is om weer en wind 
te trotseren. Hij is IP68 spatwater- en stofbestendig gegarandeerd. Geen probleem dus 
om hem in een stoffige werkruimte of buiten op een bouwwerf boven te halen, maar ook bij 
een fietsrit of ski-afdaling is dat handig.
Deze Android-telefoon beschikt over gps, voor- en achtercamera en een stevige batterij 
van 3020 mAh zodat u de werkdag (en langer) doorkomt zonder nood aan een tussentijdse 
laadbeurt. Hij is bovendien scherp geprijsd maar ondersteunt niettemin toch 4G.
De RG730 is een ideaal toestel voor Push-To-Talk waarbij u via uw smartphone 
met meerdere medewerkers tegelijkertijd een gesprek kunt voeren. Meer info op 
www.proximus.be/pushtotalk.

Surf naar www.proximus.be/toestellen of ga naar een Proximus Center om uw nieuwe mobiele toestel te kiezen.
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Sneller 
bellen
met 4G
Surfen via 4G doet u al lang, maar 
met telefoneren zat het anders. 
Uw smartphone schakelde vroeger 
telkens terug naar 3G of zelfs 2G, 
zodat het even duurde voor uw 
oproep echt van start ging. Dankzij 
de nieuwe VoLTE-technologie belt 
u nu via 4G. Zo rinkelt de gsm al na 
amper 2,6 seconden in plaats van 7, 
dat is een gemiddelde bij oproepen 
van en naar VoLTE-compatibele 
toestellen.

VoLTE staat voor Voice over LTE, 
en LTE noemen we meestal 4G. 
Bellen over het 4G-netwerk 
dus. U verbruikt geen data maar 

gewone belminuten. Net zoals bij mobiel 
surfen gaat ook bellen via 4G een pak 
sneller dan over 3G of 2G. Bovendien 
kunt u tegelijk bellen en surfen met 
4G-snelheden. Daar betaalt u geen extra 
kosten voor.

Check uw toestel
Om VoLTE te gebruiken hebt u een 
Proximus gsm-abonnement en een 
compatibel toestel nodig met de meest 
recente software. Momenteel kunt u 
enkel bellen via 4G op de Samsung 
Galaxy S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, J5, A5 
of A3. Andere toestellen volgen bin-
nenkort. Om te controleren of uw toestel 
geschikt is voor VoLTE toetst u *#1234# 
in en drukt u op de beltoets. Ziet u 
bij CSC-code de combinatie xxxxxx-
PROxxxxx of xxxxxxVFGxxxxx, waarbij 
x andere letters en cijfers zijn? Dan is uw 
toestel compatibel. Wilt u nagaan of u de 
meest recente software op uw toestel 
hebt, ga dan naar Instellingen > Toestel-
info > Updates handmatig downloaden 
om de meest recente software-versie te 
downloaden.

De juiste instellingen
VoLTE is standaard geactiveerd op uw 
toestel. Als u een VPN-app gebruikt, 
is het soms nodig om de VoLTE-
technologie tijdelijk uit te schakelen. 
Ga naar Instellingen > Mobiele netwer-
ken en schakel de knop ‘VoLTE-oproep’ 
uit. U kunt VoLTE nadien heel makkelijk 
op dezelfde manier opnieuw activeren.

Pionierswerk met uitrol van 4,5G
De lancering van VoLTE ligt nog vers in 
het geheugen maar daar blijft het zeker 
niet bij. Proximus rolt als eerste operator 
in België 4,5G uit in Antwerpen, Charleroi 
en Gent. Zo zullen binnenkort snelheden 
tot 450 Mbps gehaald kunnen worden 
dankzij geavanceerde technieken voor 
radiotransmissie en door verschillende 
frequentiebanden. Ondertussen is ook 
de 5G-technologie getest waarbij snel-
heden tot 70 Gbps gehaald werden. Het 
perfecte antwoord op het groeiende 
mobiele dataverkeer.

Pluspunten
•  Sneller in gesprek
•  Glasheldere geluidskwaliteit
•  Geen extra kosten
•  Surfen en bellen tegelijkertijd

Neem contact op met uw accountmanager of surf 
naar www.proximus.be/volte

Meer info
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De eerste geconnecteerde taxi’s 
zijn een feit. Deze taxi’s met een 
uiterst snelle verbinding beschikken 
over 4G-tablets die fungeren als 
hotspots en de passagiers nieuwe, 
innovatieve functies aanbieden. 
Zodra de passagier een profiel 
heeft aangemaakt, kan hij dankzij 
de streamingtechnologie in real 
time media-inhoud op maat 
raadplegen: live Europees nieuws, 
thema-uitzendingen, digitale pers, 
infotainment, zoekmotoren,… De 
toegang is volledig beveiligd dankzij 
de 4G-technologie en het SaaS-
principe.De innovatie is het resultaat 
van een samenwerkingsakkoord 
tussen Proximus en de Franse start-up 
Lemonride. Deze eerste hub met 
geconnecteerde diensten aan boord 
van taxi’s plukt de vruchten van de 
4G-technologie en de ongeëvenaarde 
dekking van het Proximus-netwerk.

Geconnecteerde 
taxi’s bieden passagiers 

digitaal entertainment

‘Glasvezel 
voor België’

ConnectMy.Car: 
vlot fleetbeheer en 
wifi in de auto

 Proximus begint met de uitrol van glasvezel om 
een groot aantal ondernemingen en huisgezinnen 
aan te sluiten op glasvezel. Zo wordt Proximus 
de eerste Belgische operator die glasvezel ook 
tot in bestaande woningen brengt. Glasvezel is 
het breedbandnetwerk van de toekomst, voor 
zowel residentiële als professionele klanten. Met 
het investeringsplan ‘Glasvezel voor België’ wil 
Proximus aan die noden tegemoetkomen. Het 
doel is op termijn meer dan 85% van de bedrijven 
en ruim 50% van de gezinnen te bereiken.

Met ConnectMy.Car, 
een open platform van 
Proximus en Touring, 
worden de grenzen van 
de geconnecteerde 
mobiliteit verlegd. Het 
systeem werkt op basis 
van een eenvoudig in te 
pluggen toestel. Dit toe-

stel verzamelt in real time nuttige data zoals lokalisatie, (technische) 
info over het voertuig en rijgedrag. Als de bestuurder daartoe expliciet 
toestemming geeft, kunnen deze data via een open maar beveiligd 
platform gedeeld worden met diverse dienstenleveranciers. 
De voordelen voor fleetbeheerders liggen voor het rapen: de verza-
melde gegevens zijn zeer nuttig voor het beheer van het wagenpark. 
Bovendien zijn ze bruikbaar om het rijgedrag te verbeteren, ecologisch 
rijgedrag te stimuleren, het autogebruik en trajecten in kaart te bren-
gen, tijdig en preventief technische problemen te detecteren, betalende 
parkeerplaatsen automatisch af te rekenen en zoveel meer. Via een 
4G-connectie wordt een permanente wifi-hotspot in de auto gecreëerd.  

> Ga naar connectmy.car
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Belgische 
primeur voor 
Proximus

Sterke financiële 
resultaten 

2016 
voor Proximus 

Proximus investeert voortdurend in het 
bereik en in de kwaliteit van zijn mobiele 
netwerken. Daarom start Proximus vandaag 
als eerste Belgische operator met de uitrol 
van 4,5G in Antwerpen, Charleroi en Gent. 

Waarom 4,5G? Omdat het gemiddelde dataverkeer 
tegen 2020 naar verwachting zal verachtvoudigen 
onder impuls van de toename van mobiele 
data en een intensiever gebruik van video. In 
afwachting van de komst van 5G moet het nieuwe 
4,5G-netwerk de acute noden vervullen. 
Concreet zullen klanten snelheden tot 450 Mbps 
kunnen genieten (de eerste stap naar 1 Gbps). 
Deze snelheden kunnen worden gehaald dankzij 
geavanceerde technieken voor radiotransmissie 
en door de combinatie van verschillende 
frequentiebanden. Bandbreedte verslindende 
applicaties, zoals 2K/4K-video, 360°-video, virtual 
reality, augmented reality en andere zullen de 
vruchten plukken van deze evolutie. Resultaat: de 
digitale ervaring van de klant wordt zoveel rijker. 
Uiteraard blijft Proximus parallel hieraan investeren 
in zijn bestaande mobiele netwerken via de bouw van 
bijkomende mobiele sites, via capaciteitsuitbreidingen 
om de groei van mobiele data te ondersteunen, 
en via de verdere implementering van 5G- en 
4G+-technologieën voor mobiel hogesnelheidsinternet. 
Zo kan Proximus op basis van de criteria bereik 
én downloadsnelheid op elk moment het best 
presterende mobiele netwerk garanderen. 

Voor het volledige jaar 2016 rapporteerde Proximus 4.410 
miljoen euro onderliggende omzet, 0,7% meer dan vorig jaar. 
De bedrijfskosten daalden met 3,4%, onder meer door een 
daling van de personeelskosten met 3,5%. De onderliggende 
ebitda steeg tot slot met 4,7% tot 1.647 miljoen euro. 
De financiële cijfers van BICS, actief in spraaktelefonie, 
weerspiegelen een aanhoudende verschuiving van spraak 
naar data en de hoge volatiliteit op de spraakmarkt. BICS 
rapporteerde in 2016 een directe marge van 274 miljoen 
euro, 1,3% minder dan in 2015. Ook de ebitda lag met 
149 miljoen euro 7,2% onder die van vorig jaar.
De hele Proximus Groep liet voor 2016 uitstekende resultaten 
optekenen, met een sterke groei van de onderliggende 
groepsebitda en een solide vrije kasstroom. Eind 2016 bedroegen 
de onderliggende uitgaven van de Proximus Groep 1.832 miljoen 
euro, 2,7% of 52 miljoen euro minder dan in 2015. Proximus is 
dus goed op weg om zijn besparingsplan (nettodaling van 150 
miljoen euro tegen 2019) te realiseren. Over het hele jaar 2016 
investeerde de Proximus Groep overigens 949 miljoen euro met 
het oog op een betere klantenervaring, onder meer op het vlak 
van 4G-bereik en de uitrol van glasvezel. In 2017 zal Proximus 
zijn strategie, gericht op duurzame groei, verderzetten. 

>  Bekijk de jaarresultaten 2016 op  
www.proximus.com/jaarverslag

De Proximus Groep kende 
een sterk 2016. Ondanks 
hevige concurrentie wist 
Proximus zijn klantenbestand 
en marktaandeel verder uit te 
breiden. De marktaandelen 
eind 2016: vast internet 
46,3%, digitale televisie 
35,9% en mobiel 40,7%.
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 Persoonlijk  De enthousiaste Stefan Van 
Gansbeke kan het niet laten om zijn passie 
voor het vak door te geven aan zijn collega’s. 
Hij geniet ervan om met zijn partner en zijn 
15-jarige dochter naar een tentoonstelling te 
gaan, gaat regelmatig mountainbiken met vrien-
den, maar ‘knutselt’ ook graag met software. 
 Loopbaan  In 1986 behaalde hij een Master in 
Computer Science (VUB). Daarna ging Stefan als 
software-ontwikkelaar aan de slag bij Scorpio 
Network Services (een start-up avant la lettre). 
In 1995 werd hij project manager bij Kind & 
Gezin en twee jaar later stapte hij over naar 
LeasePlan Belgium. In 1999 maakte hij via Capco 
als consultant kennis met de financiële sector 
in een internationale context. Sinds 2004 is 
hij in dienst bij CM.  Bedrijf  CM ijvert voor een 
toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg 
en behartigt de solidariteit die daarvoor nodig 
is. Bij CM werken in totaal zo’n 6.500 mensen. 
Ze werken verspreid over het nationaal secreta-
riaat, de verschillende regionale ziekenfondsen 
en de plaatselijke CM-kantoren. Het nationaal 
secretariaat zorgt voor de coördinatie van de 
gezondheidszorg en ondersteunt de collega’s in 
het hele land met ICT, HR, finance en security.

Stefan Van Gansbeke,       
Corporate Information Security  

Officer bij CM

“ Mocht ik nu student zijn, 
deed ik iets met robotica.”

Wat is uw grootste professionele verwezenlijking?
De recentste is de uitwerking van de security risk-strategie met de 
uitbouw van een sterk security team binnen CM. Deze risk strategie 
mogen we af en toe presenteren in het buitenland. Het team bestaat 
uit security-gepassioneerden, maar ook uit medewerkers van elke 
tak van de business, partners en zelfs een security start-up. Samen 
zorgen we ervoor dat iedereen binnen de organisatie bewust leert 
omgaan met  privacy, cyber en safety risico’s. We hebben wel nog 
een weg af te leggen. Met dit team gaat dit zeker lukken.

Naast wie zou u graag eens in het vliegtuig zitten en wat zou u 
hem of haar willen vragen?
Naast Elon Musk, CEO van SpaceX en Tesla. Musk lijkt me een Steve 
Jobs in het kwadraat. Een visionair die in staat is om oplossingen 
aan te reiken voor problemen van wereldschaal en ze daarbij kan 
realiseren met oog voor het kleinste detail. Duurzamere energie, 
de internals van zijn batterijen Gigafactory, migratie naar Mars 
en andere planeten, evolutie van mens naar cyberborgs ... zijn 
interessante onderwerpen om met hem van gedachten te wisselen.

U kunt geen dag zonder …?
Ik kan niet zonder optimisme. Dat geeft me energie om zaken te 
realiseren, medewerkers bij te staan en meer te kunnen leren en 
ontdekken.

Wat deed u als u deze job niet deed?
Ik heb altijd een zwak gehad voor het ontwerpen van software en het 
maken van ‘dingen’. Mocht ik nu student zijn, ging ik voor robotica.

Wat is uw favoriete app van het moment?
Elke werkochtend neem ik Google Maps ter hand om een file-
arme  reisweg te vinden. Echt handig. Mijn favoriete notitie-app 
is iThoughts om mindmaps te maken op m’n iPad. En Slack is een 
verademing om professioneel te communiceren. Spijtig genoeg 
gebruiken we dit nog niet binnen CM.

Welk boek zou u iedereen aanraden?
‘Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid’ van Douglas 
Hofstadter (1979). De schrijver gaat op zoek naar de mogelijkheden 
van artificiële intelligentie. Door de wiskundige stellingen van Kurt 
Gödel te verweven met de prenten van M.C. Escher en de fuga’s van 
Bach worden onverwachte verbanden blootgelegd. Ieder hoofdstuk 
begint bovendien met een grappige dialoog tussen Achilles en de 
schildpad om paradoxen toe te lichten. Voor dit magistraal boek 
moet je wel je tijd nemen. Het is geen echte slaapkamerlectuur.

Wat zou u zelf willen uitvinden om uw dagelijkse leven 
makkelijker te maken?
Indien ik kon, zou ik liever iets willen uitvinden om kankerpatiënten te 
genezen.
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E
ind juli is onze eerste kleindochter geboren. In 
september al trokken we met z’n allen op vakantie 
naar Spanje. Ze was nog geen 6 weken oud en 
maakte al haar eerste vlucht. Mijn kinderen hadden, 
toen ze 18 jaar oud waren, al meer gereisd dan ik 

op die leeftijd. Wagen, bus, tram, trein, boot en vliegtuig. Nu 
vlieg je al als je pasgeboren bent. Wie weet zal ze ooit nog een 
ruimtevlucht maken.

In Spanje huurden we een villa en natuurlijk ging alle 
aandacht naar de baby. Of ze nu lag te slapen, bewoog, dronk 
of gewassen werd, ze werd omringd door 4 vol wassenen. 
Echte paparazzi. Mijn vrouw met een Sony videocamera, een 
toestel met een uitklapbaar kleuren lcd-schermpje en met 
miniDV-cassettes. Ik had een Nikon Coolpix fotocamera vast, 
een toestel met een ingebouwde zoomlens en een kleine 
flash geheugenkaart. En mijn dochter stond erbij met haar 
smartphone. Haar foto’s worden opgeslagen in de cloud. 

Ik bedacht me toen dat die beelden niet meer worden 
afgedrukt … Waar worden ze dan bewaard? En hoe vinden we 

ze dan terug? Wat als de disk van mijn laptop crasht? Dan is 
alles weg! Wat als die cloudprovider het niet meer doet? Of 
mijn dochter verandert van smartphoneprovider? Gaan we 
nog een album maken of niet? En die video’s dan? Gaan we die 
cassettes nog kunnen afspelen over 30 jaar?
Toen dacht ik aan de albums van mijn kinderen, en die van 
mijzelf. Er wordt nooit naar gekeken. En de originele negatieven 
liggen ergens in een doos op zolder. Mocht ik nog een nieuwe 
afdruk van een foto willen maken, ben ik aan mijn zoektocht 
minstens één dag kwijt. En de VHS-cassettes van vroeger 
kunnen we niet meer bekijken want we hebben zelfs geen VHS-
speler meer.

Eigenlijk zijn de beelden zelf niet meer zo belangrijk. Ze 
vervagen in je geheugen én in het album. Een plaats in je hart, 
dat is wat telt. Dat ik haar in mijn hart kan sluiten en omgekeerd. 
Dat we het van elkaar weten. Dat we het aan elkaar zeggen. En 
dat het zo blijft. Ik heb toen nog maar een kiekje genomen. Die 
knuffel krijgt ze later wel. En die foto, tja, met een beetje geluk 
zal ze die op haar trouwfeest nog eens zien.

Emotie 
boven technologie

“That’s not what your father meant when he said I had a heart of gold.”
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“Iemand
die klaarstaat.

Vandaag.”

“Iemand die mijn
bedrijf klaarmaakt.

Voor morgen.”

Wat is een goede service voor u ?

proximus.be/nieuwperspectief

Ontdek de persoonlijke service van Proximus op

Bij Proximus staat er altijd een contactpersoon voor u klaar, die u en uw bedrijf 
persoonlijk kent. Iemand die uw IT-en telecomvragen snel beantwoordt 
en ook actief meedenkt. Zo komen we samen tot de juiste oplossingen 
die uw bedrijf verder helpen groeien.
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