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Het thuiswerken in coronatijd heeft 
duidelijk gemaakt dat werken niet meer 
locatiegebonden is. We kunnen overal 
werken, mobiel, in de cloud en met de 
slimste remote applicaties. Deze blijvende 
verandering biedt organisaties een unieke 
kans om forse efficiëntieslagen te maken 
en nieuwe werkprocessen veilig en vloei-
end met elkaar te verbinden. 

“Ondernemers willen aanhaken bij de 
digitalisering die zich in een razend-
snel tempo voltrekt”, zegt Leon Toet, 
Chief Commercial Officer Business van 
T-Mobile. “Wij begrijpen ondernemers, 
omdat we in onze werkwijze en klantbe-
nadering zelf ook ondernemend zijn. Ga 
je digitaliseren, dan heb je aan T-Mobile 
Ondernemen de ideale sparringpartner. 
Wij stropen onze mouwen voor je op. 
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          op het nieuwe 
   zakendoen

T-MOBILE | Leon Toet

42 43



We zijn steeds meer verbonden, maar 
daarmee neemt ook het risico op hacks 
toe, zegt General Manager Mark Jenster. 
“Hackers en securitybedrijven voeren 24/7 
strijd. Een enorme ratrace, ook omdat we 
alleen al in de EU 230.000 security- 
experts zoeken. De impact van hacks 
wordt steeds groter. Ging het eerst om 
ransomware voor een laptop, nu liggen 
volledige fabriekslijnen stil. Cybersecurity 
staat dan ook bij steeds meer bedrijven 
bovenaan op de prioriteitenlijst.”

Onderzoek
“Onze missie is om bedrijven en over-
heden digitaal te beschermen op basis 
van Europese normen en waarden”, zegt 

Jenster. “Aan de hand van onze benchmark 
adviseren we hen over de precieze stappen 
die ze moeten nemen om cybersecurity 
structureel in hun proces te integreren. 
Onze werkwijze bestaat uit het vroegtijdig 
identificeren van bedreigingen. Zo kunnen 
we anticiperen op een aanval en preven-
tieve maatregelen nemen. Onze Managed 
Detection-dienst is 24/7 waakzaam om 
digitale aanvallen te signaleren. Als zich 
een cyberincident voordoet, reageren we 
snel. We helpen bedrijven met de techni-
sche, maar ook met de maatschappelijke 
impact, bijvoorbeeld bij de aangifte en 
communicatie.”
Volgens Jenster vormt data de 
backbone van de werkwijze van Orange 

DEEL ONLINE

‘ Research en data  
vormen de backbone  
van onze aanpak’

‘We voeren 24/7 
  strijd tegen hackers’

Cyberdefense. “Ons wereldwijde team 
van toegewijde onderzoekers zoekt iedere 
dag naar actuele dreigingen in de digitale 
wereld. Ze scannen onder andere het 
darkweb en analyseren hacks tot in detail, 
waarna deze informatie wordt verwerkt 
in een speciaal door ons ontwikkeld ken-
nisplatform. Deze data wordt vervolgens 
gebruikt om onze 80.000 Europese klan-
ten tegen cyberrisico’s te beschermen.”

Maatschappelijk belang
Tot slot roept Jenster cybersecuritybedrij-
ven op om meer kennis over dreigingen en 
hacks met elkaar te delen. “Ik begrijp dat 
die informatie een zekere concurrerende 
waarde heeft, maar hackers delen hun 
ervaring en kennis wél. Bovendien wordt 
cybersecurity alleen maar complexer. 
Willen we de strijd tegen hackers en andere 
kwaadwillenden winnen, dan ontkomt onze 
industrie er niet aan om het maatschap- 
pelijke belang te laten prevaleren boven het 
commerciële belang.”  
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Daarbij focussen we op de basis voor digitalisering:  
passende en stabiele connectiviteit.”  

Digitale transformatie
“Succesvolle ondernemers onderscheiden zich door te doen 
waar ze goed in zijn. Die focus heeft T-Mobile Ondernemen 
óók”, aldus Leon Toet. “We kijken verder dan onze producten; 
voor ons is support van ondernemers veel belangrijker. Om 
die support te kunnen verlenen hebben we geïnvesteerd in 
superstabiele netwerkverbindingen, unlimited data en ser-
vice op maat.” Permanente toegang tot grote datastromen, 
assets, medewerkers en klanten is daarmee gegarandeerd. 
“Wij zijn thuis in het landschap van zowel mobiele als vaste 
infrastructuur en hebben een voorsprong in kennis. En die 
kennis zetten we graag om in advies.” 

Verschil maken
Bij digitalisering is het verstandig om vroegtijdig na te denken 
over connectiviteit en ontsluiting van datastromen. Evalueer 
eerst je businessmodel en vraag je vervolgens af welke 
vernieuwing voor jou relevant kan zijn. “Als je een huis bouwt 
of renoveert, leg je eerst de leidingen en ga je daarna pas 
tegelen. Dat is een vanzelfsprekendheid”, aldus Toet. “In het 
bedrijfsleven beginnen ICT’ers vaak met het inrichten van 
de kamer, de eindapplicatie. Als je zonder zorgen bereikbaar 
wilt zijn, in de cloud wilt werken en je producten op tijd wilt 
leveren, kun je er maar beter voor zorgen dat het fundament 
staat als een huis. Alles begint en eindigt bij een vitale infra-
structuur.” 

Volgens Toet wordt ICT steeds bepalender in 
het bedrijfsleven. “Als ondernemer heb je de 
flexibiliteit om met nieuwe ontwikkelingen mee 
te bewegen. Hybride werken heeft de toekomst, 
maar binnen alle technologie staan de mensen 
centraal. Je wilt dat medewerkers met elkaar 
verbonden zijn alsof ze zich op één plek bevin-
den en toegang hebben tot alle applicaties en 
data. Dan heb je wel ondersteuning nodig van 
een partner die helpt om anders te denken en 
je bereikbaarheid en connectiviteit anders in te 
richten. Dan kun jij je focussen op het zaken-
doen.”

Waarde toevoegen
“Maar we doen meer,” vervolgt Toet, “want 
connectiviteit speelt ook een vitale rol in de 
wereld om ons heen. T-Mobile verbindt niet 
alleen ondernemend Nederland, maar zet zijn 
mobiele en glasvezelnetwerk, medewerkers 
en kennis ook in ten bate van de maatschappij. 
We stoppen niet tot iedereen verbonden is. En 
door samen te werken met sociale onderne-
mers en start-ups faciliteren wij innovaties die 
het welzijn van mensen verbeteren en waarde 
toevoegen aan gezondheidszorg, onderwijs en 
slimme steden.” 

Technologische innovaties vormen een belang-
rijke voedingsbodem voor digitalisering. Daar 
ligt een verantwoordelijkheid voor T-Mobile. “In 
alle sectoren worden organisaties uitgedaagd 
om snel te schakelen, maar ze weten vaak niet 
hoe. Digitale transformatie verschilt van bedrijf 
tot bedrijf. Het loopt uiteen van kleine stapjes 
tot heel complexe trajecten, maar het resultaat 
staat of valt met connectiviteit. En dat is onze 
expertise. Wij brengen de kennis bij jou aan tafel. 
Langskomen mag ook: in het T-Mobile Innovation 
Center in Utrecht (T-Mobile.nl/innovationcenter). 
Dan laten we je die mogelijkheden van nu meteen 
even zien. En ik verklap je vast: het is de investe-
ring in tijd meer dan waard! Dus wat let je? Niets 
houdt je tegen!”  
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‘ Wij focussen op connectiviteit;  
die zorg nemen we ondernemers  
uit handen’
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