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In verschillende ronde tafels werd het belang van bedrijfskritische toepassingen voor verschillende 

sectoren (zogenaamde verticals) onderstreept. Bedrijven en overheden zijn voor hun bedrijfsvoering 

steeds afhankelijker van ICT en hebben behoefte aan specifieke draadloze communicatieoplossingen, 

terwijl de markt nog beperkt in die behoefte voorziet, waardoor organisaties aangewezen zijn op eigen 

systemen en frequenties. In de toekomst wordt technisch meer mogelijk, wat kansen biedt.  

 

Bedrijfskritische toepassingen 

In deze sessie werd verder gediscussieerd over bedrijfskritische toepassingen, op zoek naar mogelijke 

oplossingen en consequenties voor het frequentiebeleid. Eerst gaven drie eindgebruikers een ‘pitch’ 

over hetgeen ze voor hun bedrijf of voor de uitvoering van hun taken nodig hebben.  

 

Openbare orde en veiligheid 

Hans Borgonjen van de Nationale Politie geeft een pitch over de toekomstige spectrumbehoefte van de 

OOV-sector (ook: Public Protection and Disaster Relief). Naast spectrum voor de afwikkeling van 

spraakverkeer (C2000), zal spectrum voor breedband nodig zijn . LTE is daarbij uitgangspunt, maar 

wel met extra PPDR functionaliteit zoals nu ontwikkeld in 3GPP. V&J voorziet naar de toekomst toe een 

hybride model waarbij eigen (‘dedicated’) spectrum nodig blijft, maar waarbij voor extra breedband 

capaciteit deels gebruik zal worden gemaakt van commerciële netwerken, waaraan mogelijk extra 

eisen gesteld worden. Waar de balans dedicated-commercieel precies komt te liggen, dat is voor 

Borgonjen de hamvraag. Dit is afhankelijk van de vraag in hoeverre de commerciële netwerken aan de 

OOV eisen kunnen voldoen (beschikbaarheid, dekking, veiligheid, de extra LTE functionaliteiten enz.). 

Samenwerking met andere overheden kan nodig zijn om de behoeftestelling duidelijk te krijgen. Ook 

op Europees niveau speelt deze discussie: hoeveel eigen spectrum is nodig voor PPDR en wat kan 

worden afgewikkeld via commerciële netwerken? Voor het gebruik van het  ‘dedicated’ spectrum is de 

vraag of een overheidspartij daar zelf een netwerk voor uitrolt of dat dit wordt uitbesteed en onder 

welke voorwaarden? Een voorbeeld hiervan is de uitbesteding van de PPDR communicatie aan 

operator EE in Engeland, maar velen hebben twijfels of de doelstelling om ook gelijk de mission critical 

spraakfunctie over het LTE netwerk te doen zal lukken en ook zal de dekking verbeterd moeten 

worden. 

 

 

Ziekenhuis 

Jan van Alphen presenteert de usecase van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht. Een 

ziekenhuis is een bedrijfskritische omgeving: de aanwezige ICT-infrastructuur en 

communicatiesystemen moeten het 24/7 doen. De infrastructuur wordt niet alleen voor de zorg 

gebruikt, maar ook voor onderwijs en onderzoek. Verder verandert de focus in de dienstverlening; de 

patiënt staat meer centraal. Dat vereist voldoende capaciteit en snelheid van het netwerk en stelt ook 

aanvullende eisen ten aanzien van beschikbaarheid, veiligheid en gebruiksgemak. Ook voldoende 

back-up en indoordekking zijn van wezenlijk belang. Ziekenhuizen hebben op dit moment een aantal 

verschillende bedrijfsinterne, kritische, communicatiesystemen  om in alle behoeften te kunnen 

voorzien. Idealiter zouden deze in één allesomvattend communicatie-infrastructuur worden 

geïntegreerd.  Een vraagstuk dat op tafel ligt is de ‘make or buy’-beslissing: zelf doen of uitbesteden. 



Het UMC doet nu veel zelf omdat de markt nog te weinig voorziet in bedrijfsspecifieke vereisten zoals 

24/7 beschikbaarheid. Van Alphen wil liever minder met communicatienetwerken bezig zijn, omdat het 

UMC daarvoor technologische expertise (over bijvoorbeeld LTE) moet opbouwen en onderhouden. De 

casus UMC is er één van vele, ook andere ziekenhuizen zijn met indoor communicatie en draadloze 

bedrijfsnetwerken bezig. 

 

Schiphol 

Als laatste geeft Koen Mioulet van Schiphol een pitch over de usecase van Schiphol. Schiphol kent veel 

draadloze communicatie. Daarin is een verschuiving zichtbaar, namelijk van ‘nice to have’ naar ‘need 

to have’. Een mix van, deels gedateerde, netwerken voorziet hierin: analoog, TETRA, Wi-Fi, etc. 4G 

heeft veel potentieel voor convergentie van bestaande diensten en toevoeging van breedband 

datadiensten. Veel van de bestaande communicatie kan dan ook naar LTE migreren. Voor Schiphol zijn 

een hoge beschikbaarheid, superieure KPIs en autonomie van belang. Bij voorkeur wordt een dienst 

afgenomen. Het heeft niet de voorkeur om een eigen netwerk te hebben. De infrastructuur moet 

allerlei processen ondersteunen, waarbij verschillende niveaus kunnen worden onderscheiden: 

missiekritisch (zoals air traffic control waarbij het gaat om mensenlevens), bedrijfskritisch (zoals 

bagageafhandeling), en niet kritisch (consumentendiensten). Bedrijfskritisch vormt een groep 

(‘vertical’) die bijzondere eisen stelt aan beschikbaarheid, snelheid, kunnen prioritiseren, enzovoorts. 

De markt kan nu nog geen integraal dienstverlening aanbieden met garanties voor deze specifieke 

eisen. 

 

Aanbod van een operator: van 2G naar 4G/5G 

Na deze drie pitches geeft Richard Marijs van T-Mobile een presentatie over het aanbod van operators. 

Er is een duidelijke ontwikkeling zichtbaar in de mobiele technologie. In de 2G- en 3G-netwerken is 

iedere gebruiker gelijk, differentiatie is slechts zeer beperkt mogelijk via ‘priority calling’. Het bleek in 

de praktijk echter lastig om een gradatie in het gebruik aan te brengen.  

Operators onderkennen de grote afhankelijkheid van commerciële netwerken bij gebruikers en willen 

ook aan die behoefte voldoen door een betere beschikbaarheid en meer garanties te bieden. De oude 

(2G en 3G) netwerken kunnen dit echter niet goed aan. De huidige netwerken voldoen echter beter; 

ze kennen battery back-up, er is redundantie in zowel het core- als radionetwerk en er is redundantie 

in het transport over het core- en radionetwerk. Marijs schetst ook de te verwachten ontwikkelingen in 

4G. LTE maakt het mogelijk om hogere ‘quality of service’ (QoS) toe te kennen aan een verbinding, 

maar ook een lagere QoS (bijv. bij IoT-toepassingen). Virtualisatietechnieken (SDR en NFV) maken 

differentiatie in dienstverlening mogelijk, bijvoorbeeld ten aanzien van datasnelheid en latency. Dat 

gebeurt middels netwerk ‘slicing’. Marijs verwacht deze ontwikkelingen binnen nu en enkele jaren. 

Voorwaarde is een goede basis-infrastructuur. Daarna komt 5G dat ontworpen wordt voor een 

verscheidenheid aan toepassingen / verticals. Verschillende technieken zullen samenkomen in 5G.  

 

Discussie 

Vervolgens werd in groepen gediscussieerd over bovenstaande cases, waarbij drie vragen centraal 

stonden, namelijk: wat doe ik zelf, wat koop ik in en wat is de rol van de overheid? Per casus vond 

plenaire terugkoppeling plaats.  

 

Openbare orde en veiligheid 

Uitgangspunt voor de OOV-casus is dat inzet van LTE het meest wenselijk is en dat men niet alles zelf 

wil doen. In de uitwerking zijn drie modellen bedacht. Het eerste model gaat uit van 100% 

dienstverlening over een commercieel netwerk. Ook in het tweede model worden diensten over het 

commerciële netwerk afgewikkeld, maar brengt de overheid eigen assets mee (opstelpunten, 

frequenties). Daarbij zouden vitale overheidspartijen gezamenlijk moeten optrekken. In het derde 

model gaan diensten over een eigen ‘dedicated’ netwerk. EZ zou moeten helpen te bepalen welk 

model het beste is, waarbij de oproep wordt gedaan om voor het gebruik van de commerciële 

netwerken de regelgeving hierop goed te laten aansluiten. Die is heel belangrijk om zekerheid te 

krijgen over het leveren van de specifieke OOV eisen. Maar ook moet worden gekeken naar de vitale 

overheid als geheel. Bij kritische communicatie gaat het over ‘priority setting’ en wie krijgt die ‘priority 



setting’. Er zal een balans moeten worden gezocht in beschikbaarheid aan spectrum en de eisen die er 

worden gesteld. Wanneer is het voor een commerciële partij nog interessant om diensten aan te 

bieden? EE in het Verenigd Koninkrijk is een mooi voorbeeld waar in Nederland veel van geleerd kan 

worden, maar waarbij wel eerst moet worden bedacht wat de overheid nu zelf wil. Voor de discussie in 

Nederland lijkt het eerste model en het derde model minder voor de hand te liggen: het tweede model 

met de hybride oplossing (zowel gebruik commerciële netwerken als dedicated voorzieningen) ligt het 

meeste voor de hand.  

 

Ziekenhuis 

Uitgangspunt voor de ziekenhuiscasus is de functionele behoefte. Een ziekenhuis wil een functionele 

behoefte (wat moet het systeem doen) in de markt kunnen leggen; de vertaling naar welk spectrum 

en welke technologie wordt gebruikt, is ondergeschikt en te ingewikkeld voor een ziekenhuis. Voor de 

gebruikers is niet de technologie (Wi-Fi, GSM, of iets anders) maar de functionaliteit van belang. De 

interactie met de leverancier is van groot belang om de vraag en het aanbod goed op elkaar aan te 

laten sluiten.  

Het UMC zou idealiter alleen de dienstverlening moeten definiëren; de (technische) uitvoering ervan 

ligt dan bij een strategische partner die voor de oplossing en bijbehorende technologiekeuze moet 

zorgen. Overigens blijkt het lastig om de functionele behoefte vooraf goed in te schatten, een 

communicatiesysteem vraagt constant om vernieuwing door bijvoorbeeld de enorme datagroei in de 

medische ICT. De groep vond het lastig dit te vertalen in een richting voor het frequentiebeleid. Vraag 

is of de kans van slagen vergroot kan worden door samenwerking met andere ziekenhuizen op te 

zoeken. Dat gebeurt ook, maar in feite heb je dan met soortgenoten hetzelfde probleem van dezelfde 

complexiteit. Samenwerking zou beter gezocht kunnen worden met andere branches die een 

verfrissende visie kunnen hebben.  

 

Schiphol 

In de discussie over de Schiphol-casus stond de vraag centraal of het bedrijfskritische segment eigen 

spectrum nodig heeft of niet, en of de markt in de dienst kan voorzien. Algemene conclusie uit de 

discussie was dat het idee om zelf een netwerk aan te leggen een ‘second best’ oplossing is. Het is 

efficiënter om zaken uit te besteden. Het is de vraag of dat kan. Technisch gezien wel, maar is er 

aanbod op de markt? Operators geven aan dat het aanbod eraan komt, wijzend naar bedrijfskritische 

dienstverlening op een openbaar commercieel netwerk (Airwave/EE) in het Verenigd Koninkrijk als 

eerste voorbeeld. Dit model vraagt geen wijziging van het frequentiebeleid, in de toekomst zal het 

bedrijfskritische segment naar verwachting bediend kunnen worden door marktpartijen. Netneutraliteit 

lijkt niet in de weg te staan om specifieke diensten prioriteit te geven op een netwerk. Wel zullen 

netwerken ingericht moeten worden op bedrijfskritische communicatie (dimensioneren op 

piekbelasting, bijvoorbeeld meer small cells) om aan de vraag te kunnen voldoen. Dat vraagt 

investeringen. 

Een ander punt dat in de discussie terugkwam was de gevoelde frustratie aan de vraagzijde (“het is 

niet te koop”). De suggestie die werd gedaan is dat een aanbieder een bedrijfskritische dienst zou 

kunnen definiëren en deze tegen de markt aan kunnen houden. Dit vraagt een actieve opstelling van 

de aanbieder. 

 

Conclusie 

Peter Anker (EZ) vat de terugkoppeling van de drie cases samen. Hij concludeert dat men aan de 

vraagkant goed moet nadenken over de functionele eisen die men wil stellen en deze dan ook goed 

moet benoemen (vraagarticulatie). Maar ook dat aan de aanbodzijde goed moet worden nagedacht 

over wat een operator te bieden heeft en deze dient dit aanbod ook helder kenbaar te maken aan de 

markt. Op basis hiervan kan de dialoog worden aangegaan.  

Een deelnemer geeft aan deze conclusie te delen. De standaard is hoog in Nederland. Het op elkaar 

aan laten sluiten van vraag en aanbod vraagt van partijen een open houding en het accepteren van 

compromissen. Hier zit beweging in. Bedrijfskritische toepassingen kennen vele grijstinten, de ene 

toepassing kan technisch wel worden ingevuld, de andere niet. Wat is acceptabel voor de usecase? 

Aan de vraagzijde zal moeten worden bepaald wat wel mag uitvallen en wat niet.  



 

Vraag is wie de belangenafweging doet. Hier is geen duidelijk antwoord op, wel is duidelijk dat het 

beter is als niet iedereen dat voor zich bepaalt, maar dat dit in gezamenlijkheid gebeurt. Daarbij werd 

de leuze ‘sectoren verenigt u’ genoemd, die al bij eerdere ronde-tafel discussies aan de orde kwam. 

Alleen met een goede vraagarticulatie en een helder aanbod kunnen deze aan elkaar worden 

geknoopt.  

 

Vraag daarbij is wat de rol van de overheid is. Een deelnemer voorziet in de toekomst een sterk 

toenemende druk op het spectrum (data explosie) en schetst twee uitersten voor het beleid: ieder een 

eigen stukje spectrum (echter niet efficiënt, operators buiten spel) of een overheid die op 

dienstenniveau garanties en flexibiliteit regelt (dan minder schaarste). Invulling van het nieuwe 

frequentiebeleid heeft veel impact op de toekomstige beschikbaarheid van spectrum. Een ander vraagt 

zich af: vertrouwt de overheid erop dat de markt iedereen goed bedient? Er is twijfel of aanbod van 

operators vanzelf op gang komt, en dan is het goed dat de overheid assets in handen heeft (waar het 

gaat om publieke taken). Verder zou het beleid aandacht moeten hebben voor het spel van vraag en 

aanbod en de manier waarop dat tot stand komt. Mogelijk kan de overheid hier een faciliterende rol 

vervullen. Gedegen vraagarticulatie is hierbij van groot belang, maar ook voor de aanbodzijde is 

aandacht nodig. Dit vraagt ook om een cultuuromslag bij zowel de vragende partij als de operators die 

niet eenvoudig is.  


