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Verhoog je productiviteit

Acer Chromebook 314
Laatste Intel® Processor1

Intel® Wi-Fi 6 AX 201 (2x2)1

 Anti-glans 14” display met smalle schermranden2
720p HDR webcam met ruisonderdrukking
Milieuvriendelijk OceanGlass™ touchpad

1 - Specificaties kunnen verschillen per model en/of regio.
2 - ‘Smalle schermranden’ refereert naar de linker - en rechter schermrand.
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Actueel. Remix je muziek, reskill je profiel. Word wegwijs in de 
begrippen van IT-beveiliging. 

Thema duurzame IT. Scandinavische bedrijven zijn een heel eind 
als het gaat om duurzaamheid. Maar ze hebben een blinde vlek: IT.  

De dienst. Een nieuwe portal voor selfservice van software. 
“Noodzakelijk binnen de huidige SaaS-economie.”

Portret. Daniel Akenine is Technology Officer bij Microsoft: “De 
digitalisering is in een nieuwe fase gekomen.”

Duurzaamheid. De kennis die uw impact op het klimaat verkleint 
– kleine stapjes die een groot verschil maken.

Innovatie. Zo maakt software auto’s veiliger en beter voor het 
klimaat. 

Cyberbeveiliging. Het aantal aanvallen met ransomware en 
malware neemt toe. Zo bescherm je jezelf.

Gadgets. Consumptie kan heus wel klimaatvriendelijk zijn. Dit is 
je boodschappenlijstje. 

De klantoplossing. Invisio had een IT-partner nodig voor een 
wereldwijde groei en certificering van de beveiliging.
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We willen 
duurzame IT 
gemakkelijk 
maken 

redactioneel

Half mei zijn we in de Benelux 
één merk geworden door de 
rebranding van Centralpoint 
en de dochterbedrijven van de 
voormalige Vincere Group naar 
Dustin. We worden groter door onze krachten te bundelen 
onder één merk, ons aanbod wordt breder en de combina-
tie van al onze vaardigheden zorgt ervoor dat jullie, onze 
klanten, voorop blijven staan. Zoals we zeggen: meer van 
hetzelfde. Maar dan beter. 

In onze branche is grootte belangrijk. Groei brengt een 
heleboel mogelijkheden, maar komt ook met meer ver-
antwoordelijkheid om een positieve verandering teweeg 
te brengen in de branche waarin we werkzaam zijn. Onze 
inzet op het vlak van duurzaamheid is om tegen 2030 onze 
impact op het klimaat terug te brengen naar 0, om 100% 
circulair te zijn en om 100 maatregelen te hebben getrof-
fen ter bevordering van maatschappelijke gelijkheid. 

Het thema van dit nummer is duurzame IT. Er is een toege-
nomen vraag naar circulaire producten en oplossingen. En 
we willen duurzame IT gemakkelijk voor jullie maken. De 
grootte van je bedrijf, de competenties en middelen die je 
wel of niet hebt mogen niet in de weg staan van je impact 
op een duurzame toekomst. Een van de voorbeelden van 
hoe wij jullie kunnen helpen om duurzamer te worden, is 
onze terugnamedienst Takeback. Daarnaast gaan we het 
aantal circulaire opties in ons assortiment uitbreiden. 

Veel leesplezier,
Angelo Bul, EVP Large, Corporate and Public sector, 
 Dustin Benelux 
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•   Ontworpen voor hybride werken.
•   Verbeterde IT efficiency: eenvoudige implementatie en uniform beheer.
• Optimale beveiliging van Microsoft van chip tot cloud.

Surface voor zakelijk gebruik
Geïnspireerd op de manier waarop jij werkt



actueel

11,9
%

 IT-beveiliging 

De rapper en alleskunner Ye (voorheen bekender als Kanye 
West) gaat zijn volgende album Donda 2 niet uitbrengen op de 
gevestigde streamingplatforms. Het album zal alleen beschik-
baar zijn op zijn draagbare muziekspeler Stem Player. Dat is een 
klein bruin eivormig ding dat niet alleen ‘gewoon’ muziek kan af-
spelen, maar waarmee je als luisteraar nummers ook in real time 
kunt remixen. Het staat nog te bezien of dit een verkoopsucces 
wordt of vooral bijdraagt aan Ye’s excentrieke imago.  

 Businessmodel  

Kanye dumpt 
Spotify
geeft muziek exclusief uit op 
eigen hardware

De Stem Player is 
een muziekspeler 
waarmee je als 
luisteraar de muziek 
kunt remixen terwijl je 
luistert.

Bedrijven verplaatsen al lang steeds meer van 
hun IT-infrastructuur naar de cloud, maar tot 
nu toe lag de focus op het repliceren van de 
eerdere structuur en programma’s van het 
bedrijf zonder de unieke mogelijkheden van 
de cloud volledig te benutten. Maar nu groeit 
de trend van ‘cloud-native platforms’ volgens 
marktanalysebureau Gartner. Het gaat hierbij 
om toepassingen in de cloud die schaalbaar-
der, ‘elastischer’ en beter bestand zijn tegen 
cyberaanvallen. Klikt dat abstract? Hier volgen 
nog vijf technieken die cloud-native toepas-
singen kunnen gebruiken: containers, service 
meshes, microservices, immutable infrastructu-
re en declarative APIs. 

 Buzzwzords 

Cloud-Native 
Platforms 

De dreiging van de 
kwantumcomputers  
van de toekomst is al  
gearriveerd

“Het is mogelijk al te laat om je te 
beschermen tegen de toekomsti-
ge dreiging van kwantumcompu-
ters,” zegt Troels Jensen, manager 

Machine Learning en Quantum Technolo-
gies bij het Deense KPMG. Hij schildert een 
scenario waarbij cybercriminelen op internet 
versleutelde bedrijfsgegevens stelen die 
tegenwoordig onmogelijk te kraken zijn, 
maar die worden bewaard totdat het met 
kwantumcomputers mogelijk is om bij de 
inhoud te komen. Daarom roept hij bedrijven 
en overheden op om te bekijken welke data 
op langere termijn beschermd moeten zijn en 
om het gebruik van kwantumbeveiliging te 
gebruiken om die data nu al te beschermen. 

Anders leren, meer  
leren, verder leren? 
Het is niet gemakkelijk om de termen 
‘reskilling’, ‘uppskilling’ en ‘cross-skil-
ling’ te vertalen, maar het zijn trends die 
tijdens de pandemie versterkt zijn. In veel 
bedrijfstakken ontstonden problemen met 
de winstgevendheid en moest personeel 
worden ontslagen. En veel van de mensen 
die hun werk kwijtraakten, moesten zich 
bijscholen of zelfs omscholen om een an-
dere baan te vinden. ‘Cross-skilling’ houdt 
in dat je je huidige competenties aanvult 
met aanverwante competenties om zo 
veelzijdiger te worden. Cross-skilling is ook 
een manier voor werkgevers om flexibiliteit 
op te bouwen, om het 
makkelijker te maken 
wanneer medewerkers 
van baan veranderen of 
tegelijkertijd ziek zijn. 

 Reskilling 

Zoveel nam de totale omzet van 
de IT-branche in Denemarken 
toe in het derde kwartaal van 
2021 in vergelijking met het jaar 
ervoor. Dat is een record voor 
de branche, ondanks de vrijwel 
onafgebroken groei sinds de 
financiële crisis van 2008-2009. 

Bron: itb.dk
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actueel

Heb jij je  
cyberbeveili-
ging op orde?  
Hier komen 5 afkortingen 
voor een veiligere  
IT-omgeving.

EDR – Endpoint  
Detection & Response
Software-agents die 
worden geïnstalleerd op de 
computers, telefoons en 
tablets van het bedrijf om 
het verkeer in de gaten te 
houden en afwijkingen te 
ontdekken. 

SIEM – Security  
Information and Event 
Management
SIEM is een oplossing voor 
het bewaken, identificeren 
en melden van beveili-
gingsgebeurtenissen of 
incidenten binnen een 
IT-omgeving. Dat zorgt voor 
een uitgebreid en centraal 
beeld van de beveiliging 
van een IT-infrastructuur.

IPAM – IP Address 
Management
Een tool voor het beheren 
van alles wat te maken 
heeft met de IP-adressen 
van het bedrijf.  

SCA – Software  
Composition Analysis
Een methode om de 
opensourceonderdelen van 
de codebase te beoordelen 
voor het ontdekken van 
onder andere gaten in de 
beveiliging, afhankelijkhe-
den en licentienaleving. 
 
SAST – Static Applica-
tion Security Testing
Een testmethode voor het 
analyseren van broncode 
om te zoeken naar gaten 
in de beveiliging die je 
bedrijf aan gevaar kunnen 
blootstellen. Dit wordt 
ook wel ‘white box testing’ 
genoemd.

  Woordenlijst  

  Het motto  

“Als je team niet genoeg heeft aan twee 
pizza’s, heb je een te groot team”
Jeff Bezos, de oprichter van Amazon, is heilig overtuigd van kleine, decentrale 
werkgroepen om een nauwe samenwerking te stimuleren.

Deense en Nederlandse auto-
riteiten onderzoeken Chinese 
beveiligingscamera’s
De Deense politie gaat onderzoeken of beveiligings-
camera’s van de twee Chinese bedrijven Hikvision 
en Dahaus die op openbare plekken in Denemarken 
worden gebruikt, zonder toestemming data naar 
China verzenden. Het Italiaanse tv-kanaal Rai TV heeft 
onthuld dat dit gebeurt is vanaf camera’s van deze 
bedrijven die in Italië geplaatst zijn. Ook in Nederland 
hebben tien gemeentes die bewakingscamera’s van de 
twee Chinese bedrijven gebruiken laten weten dat ze 
die zullen vervangen of dat ze daarover nadenken. 

  Wist je dat? 

Noren het vaakst slachtoffer 
van telefonische oplichting
‘Wangiri’, zo heet het wanneer oplichters een buitenlands 
betaalnummer aanmaken en geld verdienen doordat 
je terugbelt. Noorwegen wordt veel meer blootge-
steld aan deze vorm van telefonische oplichting 
van de andere Scandinavische landen, zo blijkt 
uit cijfers van Telia. 

“Ons systeem heeft in Noorwegen in januari 
meer dan vier miljoen wangiri-gesprekken 
geblokkeerd, terwijl in Zweden 2,6 miljoen, in 
Denemarken 2,2 miljoen en in Finland slechts 
450.000 gesprekken werden geblokkeerd,” zegt 
Øivind Kristiansen, fraudecoördinator bij Telia. 
Het is onduidelijk waarom dit in Noorwegen 
zoveel vaker gebeurt, maar zijn theorie is dat 
Noren meer vertrouwen in hun medemens heb-
ben en daardoor vaker terugbellen.

 Misdaad gemeld 
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HP WOLF SECURITY
ONTDEK HET NIEUWE MERK VOOR EEN NIEUWE 
GENERATIE ENDPOINT-BEVEILIGING.

HP Wolf Security. Een nieuw merk voor alle 
beveiligingsoplossingen van HP – voor zowel 
PC als Print, voor zowel de zakelijke markt 
als de consument. Een platform waarin alle 
investeringen en innovaties van HP op het gebied 
van endpoint security samenkomen en waarmee 
gebruikers van HP producten de bedreigingen 
van deze tijd altijd een stap voor blijven. 

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP HP.COM/THEWOLF

Zeker nu veel mensen vanuit huis werken, is het belangrijk om de 
werkplekken goed te beveiligen en om te kunnen zien of er aanvallen 
hebben plaatsgevonden. Een kwestie van tooling, inzicht en security-
expertise. HP Wolf Security omvat al die componenten: uitgebreide 
endpoint-bescherming en -beveiliging die begint op hardwareniveau en 
doorloopt in software en services. Al met al is HP Wolf Security completer 
dan andere oplossingen. Dat is de grote kracht van dit nieuwe platform.  
Het aanbod is breed, van out-of-the-box solutions tot complete managed 
omgevingen.



16
Nederland plek

In de Global Cyber Security Index  
worden de landen gerankt die het 
verst zijn met cyberbeveiliging. Daar 
staat Nederland pas op de 16e plek. 

We zijn goed in het digitaliseren van onze bedrijven – maar we 
zijn veel te slecht in IT-beveiliging. En hoe meer we digitaliseren, 
hoe groter onze kwetsbaarheid voor cyberaanvallen. 
In het rapport “Från IT-säkerhet till digital affärsrisk” (Van IT-be-
veiliging naar digitaal bedrijfsrisico) constateert het analysebu-
reau Radar dat we het digitale risico beter moeten meerekenen 
bij het digitaliseren. En dat op een manier die iedereen begrijpt. 
Wij geven je een paar van de conclusies van het rapport. 
 

Zo dicht je de  
beveiligings - 
kloof

We moeten de grotere 
kwetsbaarheid die de digitalisering 
met zich meebrengt meewegen. 
Anders zullen de kosten de baten 
uiteindelijk overschrijden.”
Dennie Karlsson, Group CISO bij Dustin
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De directie moet verantwoorde-
lijkheid en richtlijnen geven aan de 
rollen die het complete beeld van 
digitale risico’s moeten uitwerken. 
Deze rollen zouden onafhankelijk 
moeten zijn van operationele func-
ties (zoals het digitaliseringsteam). 
Besluiten over digitaal risico moeten 
worden genomen door de directie, 
niet door uitvoerende eenheden.

21%
131%
98%

Investeringen in meer digi-
talisering krijgen prioriteit

Hoger dan 
strategische 
beveiliging

Hoger dan 
technische  
beveiliging

Hoger dan training 
op het gebied van 
beveiliging

We digitaliseren volop. 
Maar we doen bedui-
dend minder aan de 
IT-beveiliging. Dit is 
hoeveel meer prioriteit 
we geven aan de digitali-
sering zelf ten opzichte 
van de beveiliging.

De gemiddelde kosten voor 
een bedrijf dat slachtoffer 
wordt van een geslaagde 
cyberaanval. 

Voor de directie:
 Zorg dat elke door IT ingege-

ven investering rekening houdt 
met noodzakelijke investeringen 
in beveiliging. 

 Wijs verantwoordelijkheid aan 
voor risicobeheer.

 Beheer risico’s doorlopend door 
deze te waarderen en te documen-
teren.

Voor de IT-verantwoor-
delijke:

 Zorg voor begrip van de 
informatie- architectuur en de 
verscheidenheid aan integrerende 
systemen.

  Investeer om zwakke plekken 
te elimineren en bedreigingen het 
hoofd te bieden.

  Kijk verder dan de techniek, 
met educatie en meer bewustzijn.

Veel digitali-
sering, weinig 
beveiliging

Checklist voor 
IT-beveiliging

2–4 
mln. euro

Risicoreductie kost geld, maar de ROI op cy-
berbeveiliging steekt met kop en schouders 
uit boven de meeste andere digitaliserings-
initiatieven. Dat geeft ook overduidelijke 
concurrentievoordelen en dreigt de bedrij-
ven uit te schakelen die het slechtst zijn in 
het beheer van digitale risico’s. Cyberbevei-
liging heeft een hoge waarde.

De ROI op 
bevei liging 
is hoog 

Een vraag voor 
de directie

Hoe kijken IT-besluitnemers naar investeringen in cyberbeveiliging? Hoe kun 
je modellen voor bedrijfsrisico’s veranderen zodat ook digitale risico’s worden 
meegenomen? Lees meer op de kennisbank van Dustin!

Besluiten over digitaal risico moe-
ten goed onderbouwd worden. Een 
kwantitatieve analyse die risico’s of 
onzekerheden ondervangt, berekend 
met objectieve kosten. En dat ongeacht 
waarschijnlijkheid en kwetsbaarheid. 

Laat

spreken

de feiten 
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thema: duurzame it 

duurzame IT

Zo word je 

De meeste Scandinavische 
bedrijven lopen al voorop als 
het gaat om duurzaamheid. 

Maar vaak hebben ze nog één 
blinde vlek: IT. Zo kan je bedrijf 

dat verbeteren.
Tekst Alfred Holmgren

Onze huidige lineaire economie kan worden vergele-
ken met een spoorweg – met als eindstation een totale 
klimaatramp. Met lineair wordt bedoeld dat de mens-
heid beslag legt op natuurlijke hulpbronnen, producten 
maakt en ze vervolgens weggooit (“Take-make-waste” 
in het Engels). Wanneer er nieuwe producten nodig zijn, 
leggen we beslag op nieuwe natuurlijke hulpbronnen.

Bij een circulaire economie wordt deze kaarsrechte 
reis omgezet naar een kringloop. Waarbij de benodigde 
hulpbronnen voor het maken van nieuwe producten 
gehaald worden uit reeds bestaande. Een geweldig idee, 
maar lukt het om dat om te zetten in de praktijk?

Volgens het Circularity Gap Reporting Initiative is de 
hoeveelheid materiaal die de mensheid jaarlijks gebruikt 
uit de pan gerezen van 55 miljard ton naar 100 miljard 
– en dat alleen in de 21e eeuw. Minder dan 9 procent 
komt terug in de kringloop van materiaal dat gebruikt 
kan worden voor nieuwe producten. De rest komt op de 
vuilnisbelt terecht of blijft in bureaulades liggen. Tussen 
2015 en 2021 hebben we 70 procent meer nieuwe 
grondstoffen gebruikt dan de aarde kan vervangen.

beter  in 
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duurzame IT
beter  in 
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·    hergebruiken – en, pas wanneer niets anders mogelijk is:
·   recyclen.

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor broeken, maar voor 
alles van gebouwen en voertuigen tot IT-producten. 

Uit statistieken blijkt dat juist IT achterloopt als het gaat 
om de duurzaamheidsinzet. Techniek draagt bij aan het 
oplossen van de uitdagingen voor het klimaat, maar IT 
staat tegelijkertijd voor een grote CO2-voetafdruk. Zo 
stonden datacenters voor bijna één procent van de we-
reldwijde energiebehoefte in 2019. 

Veel bedrijven hebben goede bedoelingen, maar ge-
brekkige methodes – en weten niet goed waar ze moeten 
beginnen. Minder dan de helft van alle directeuren ter 
wereld (46 procent) weet wat de voetafdruk van de IT van 
het bedrijf is.*

Sandra Klackenborn is duurzaamheidsmanager bij 
Dustin. Zij zegt dat iedereen die IT wil opnemen in de 
duurzaamheidsstrategie verschillende aspecten in ogen-
schouw moet nemen.

“Je kunt bij IT-producten drie fases onderscheiden: 
productie, gebruik en recycling.”

Tijdens de eerste fase zorgt Dustin dat de producenten 
met wie wordt samengewerkt aan hoge eisen voldoen. 
Dat zijn eisen aan milieubelasting, mensenrechten, werk-
omgeving en arbeidsvoorwaarden. Tijdens de gebruiks-
fase zijn er zowel economische als ecologische aspecten 
om rekening mee te houden.

“Het zijn met name twee dingen waar de klant invloed 
op heeft: het elektriciteitsverbruik en of het product on-
derhouden en gerepareerd kan worden. Dustin zet zich in 
om hier eisen aan te stellen en om klanten te informeren 
of het product een milieucertificering heeft.”

Een fout die veel mensen maken is dat ze niet het volledi-
ge kostenplaatje van een product bekijken, zegt Sandra 
Klackenborn.

“Daarin neem ik mee hoelang het product kan worden 
gebruikt en of het mogelijk is om het te repareren. Daar 
tel ik het elektriciteitsverbruik bij op en hoeveel uitstoot 
met de productie gepaard gaat.”

Je vraagt je misschien af hoe het dan zit met alles wat 
we al doen op het gebied van duurzaamheid en recycling? 
Kunnen we de trend daarmee niet keren? Nou, nog niet 
echt. We moeten meer doen. In haar boek Sustainable 
Business Canvas wijst duurzaamheidsondernemer Re-
becka Carlsson erop dat ‘recycling’ tegenwoordig eerder 
‘downcycling’ betekent:

“Materialen gaan elke keer dat ze worden hergebruikt in 
kwaliteit achteruit. En energie is ook niet volledig hernieuw-
baar. Pas als we deze factoren hebben aangepakt kunnen 
we onze dingen en materialen gaan circuleren. Voorlopig 
is de impact op het milieu nog kleiner wanneer we een 
nieuwe broek maken dan wanneer we de vezels recyclen 
om nieuwe stof en een nieuwe broek te maken.”

Om een circulaire economie te bereiken moeten we vol-
gens Rebecka Carlsson beter worden in het volgende:
·    optimaliseren (zo min mogelijk nieuwe producten maken)
·    delen (elk product wordt gebruikt door meer dan één 

persoon)
·    onderhouden (om de levensduur van producten te 

verlengen)

“ Een fout die veel mensen maken is dat 
ze niet het volledige kostenplaatje van 
een product weten.”   
Sandra Klackenborn, duurzaamheidsmanager bij Dustin.

De drie beste klimaattips van onze expert
Weet je niet goed waar je moet beginnen om je bedrijf duurzamer te 
maken? Hier volgen drie eenvoudige maatregelen die veel opleveren 
volgens Sandra Klackenborn, duurzaamheidsmanager bij Dustin.

Kijk naar je energie
Koop hernieuwbare energie en kies energiezuinige producten.

“Er zijn verschillende milieukeurmerken op de markt en bij een aantal 
wordt energiezuinigheid meegenomen.”

Creëer een goede hybride omgeving 
Pas je techniek aan zodat videovergaderingen natuurlijk voelen.

“Je kunt een heleboel CO2-uitstoot voorkomen door het aantal zakenrei-
zen te verminderen voor vergaderingen die digitaal gehouden kunnen 
worden.”

Hergebruik en recycle 
Gebruik producten zo lang mogelijk.

“Kies als dat kan producten die gerepareerd kunnen worden. Werk ze 
bij en beveilig ze. Zamel afgedankte producten in zodat ze een tweede 
leven kunnen krijgen en uiteindelijk gerecycled kunnen worden.”

thema: duurzame it 

*Wereldwijde studie van Capgemini Research Institute, 
2021. Meer dan 1000 bedrijven en organisaties namen deel.
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Retourneren gebruikte 
apparatuur

Het retourproces

Wat doet u met apparatuur die niet meer wordt ingezet binnen uw organisatie? 
Dustin kan deze voor u op een veilige en verantwoorde manier verwerken, afge-
stemd op uw wensen en eisen. U kunt ervoor kiezen om uw hardware opnieuw te 
gebruiken, u kunt het door ons van elke vorm van data laten ontdoen of wij kunnen 
uw hardware doorverkopen zodat u er nog een interessant bedrag aan overhoudt. 
Daarnaast zorgen wij voor een milieuvriendelijke verwerking van de hardware die 
niet meer geschikt is voor hergebruik.

Ophalen
Wij halen uw hardware
op met eigen transport
en vervoeren uw
hardware in gesloten
rolcontainers.

Leveren
Wij leveren desgewenst
van te voren rolcontai-
ners aan waar u de hard-
ware in kunt plaatsen.

Registratie
Uw hardware wordt
ingeboekt en
geregistreerd.

Testen
Uw hardware wordt
getest en vervolgens
gescheiden op
bruikbaarheid en
kwaliteit.

Software
Uw data wordt
verwijderd met
NATO-gecerti iceerde
software Blancco.

Vernietiging
Uw data wordt
verwijderd door uw
harde schijven volledig
te vernietigen.

Op locatie
Uw data wordt direct
bij u op locatie
vernietigd.

Dataverwijdering
Uw data wordt direct
verwijderd, zodat
beveiligingsrisico’s zijn
uitgesloten.
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Een andere gebruikelijke fout is dat er te weinig ruimte 
genomen wordt voor een dialoog met de IT-leverancier.

“Zoek een leverancier die jullie vertrouwen en ga een 
eerlijke en directe dialoog aan.” Geef de leverancier alle 
ruimte om een duurzamer product aan te bieden. Doe 
dat door de verwachtingen en voorwaarden van jouw 
bedrijf duidelijk te communiceren. Luister vervol-
gens naar wat de leverancier adviseert, maar durf 
dat ook in twijfel te trekken en om naar nog 
duurzamere alternatieven te vragen. Het is 
die discussie die tot iets goeds leidt.

“En vergeet niet dat een IT-oplossing 
ook iets anders kan zijn dan een pro-
duct, ook een dienst kan een oplos-
sing zijn voor de IT-behoefte binnen 
de organisatie.”

Sandra Klackenborn constateert 
dat grootte verplicht. Daarom 
springt Dustin in de bres met gro-
te duurzaamheidsdoelen. In 2030 
moet de invloed van het bedrijf 
op het klimaat nul zijn binnen 
de volledige waardeketen, het 
bedrijf moet dan 100 procent 
circulair zijn en 100 activiteiten 
hebben uitgevoerd om sociale 
gelijkheid te bevorderen binnen 
de volledige waardeketen.

Een van de belangrijkste schakels 
in de circulaire keten die 

Rebecka Carlsson 
beschreef, is om echt 
zoveel mogelijk te her-
gebruiken in plaats van 
te recyclen.

“Hergebruik is altijd beter 
voor het milieu dan recycling,” 

zegt Robert Pap, Business Area 
Manager voor Private Label en Life-

cycle Management Services bij Dustin.
Die gedachte brengt Dustin in de praktijk met de 

dienst Takeback, die net in heel Scandinavië gelan-
ceerd is. Daarbij komt het erop neer dat Dustin klanten 
helpt om elektronica in te zamelen die anders zou zijn 

thema: duurzame it 

“ Hergebruik is voor veel 
bedrijven nog steeds een vrij 
onbekend begrip. ” 
Robert Pap, Business Area Manager bij Dustin.

Robert Pap
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weggegooid om die vervolgens een nieuw leven te 
geven – en als dat niet meer gaat om die te recyclen. Ro-
bert Pap hoopt dat ze op die manier bewustzijn kunnen 
kweken voor hergebruik.

“Hergebruik is voor veel bedrijven nog steeds een vrij 
onbekend begrip. Daarmee is het voor hen niet echt 

duidelijk wat er nog hergebruikt kan worden. Onze 
klanten hebben een overvloed aan verschillende 

producten die heel goed hergebruikt zouden 
kunnen worden om zo onze samenleving 

circulairder te maken. Wij moedigen onze 
klanten daarom aan om eerder te veel pro-

ducten naar ons te sturen dan te weinig.”
 Voor de lange termijn ligt het doel 

echter nog hoger: om ons consumptie-
gedrag fundamenteel te veranderen.

“Met een goede hantering van 
Takeback zullen mensen het 
aandurven om hun producten in 
te leveren voor milieuvriendelijke 
verwerking. Wij gaan het mogelijk 
maken om veel meer producten 
nog een keer, of zelf twee keer, te 
laten gebruiken – zodat mensen 
het een goed idee gaan vinden 
om een product te kopen dat niet 
nieuw van de fabriek komt.”

Juist een andere instelling en 
andere gedragspatronen zijn nodig 
om de klimaatcrisis tegen te gaan. 

We laten Rebecka Carlsson nog eens 
aan het woord:

“Het is niet zo dat de technische 
ontwikkeling het vraagstuk automatisch 

oplost. Uiteindelijk is de techniek slechts 
een stuk gereedschap voor mensen. 

Combineer exponentiële techniek met expo-
nentiële gedragsveranderingen en een grote 

systeemverandering die alles ondersteunt, dan 
redden we het – zelfs sneller dan we denken.”
Met andere woorden: we moeten dus allemaal 

een bijdrage leveren om de ontwikkeling te keren – en 
om die rechte lijn stukje bij beetje om te buigen tot een 
perfecte cirkel.

Zo neem je IT op in je 
duurzaamheidsstrategie

H
et is niet zo vreemd dat veel bedrijven niet goed 
weten hoe ze hun IT moeten verduurzamen. Het 
is namelijk een breed en ingewikkeld gebied. Er 
zijn veel schakels en perspectieven om rekening 
mee te houden. Meer dan de helft van de direc-

teuren overal ter wereld zegt dat ze onvoldoende kennis 
hebben om over te schakelen naar duurzame IT-activitei-
ten. En evenveel van hen maakt zich zorgen over de kosten 
hiervoor.* 

Sandra Klackenborn, duurzaamheidsmanager bij Dustin, 
zegt dat het een goed idee kan zijn om te beginnen met het 
opleiden van iedereen die verantwoordelijk is voor de IT 
van het bedrijf.

“Als je weet wat de uitdagingen zijn, is het gemakkelijker 
om naar informatie te vragen. Dat maakt het op zijn beurt 
gemakkelijker om te zorgen voor de juiste verwachtingen 
bij de inkoop. Er zijn opleidingen en informatie op de markt, 
maar je kunt ook je IT-leverancier vragen. Als je een seri-
euze IT-leverancier hebt, dan hebben ze vaak een heleboel 
informatie over hoe ze omgaan met duurzaamheid bij hun 
eigen leveranciers, welke uitdagingen er zijn en hoe je als 
inkoper kunt denken.”

Daarnaast vindt Sandra het belangrijk om duurzaamheid 
een natuurlijk onderdeel van het bedrijf te maken.

“Bijvoorbeeld door duurzaamheid op te nemen in de 
verplichte trainingen. Dat het een aspect is om mee te ne-
men bij de beoordeling wanneer je een systeem of product 
kiest en bij het plannen van IT-oplossingen. Verder zijn er 
dingen die je als bedrijf kunt meten, die je kunt meenemen 
als onderdeel van je duurzaamheidsinzet. Bijvoorbeeld 
energieverbruik of hoeveel componenten je inlevert voor 
hergebruik of recycling wanneer ze niet meer nodig zijn. 
Daarmee maak je het inzichtelijk voor de organisatie, wat 
hopelijk inspirerend werkt.”

Sandra Klackenborn

“Als je weet wat de 
uitdagingen zijn, is 
het gemakkelijker 
om naar informatie 
te vragen”, zegt 
Sandra Klackenborn, 
duurzaamheidsmanager 
bij Dustin.
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Een plek waar zakelijke klanten hun 
software, cloud en diensten kunnen 
beheren. Dat is de nieuwe Dustin 
Services Marketplace.
Tekst Robert Långström

de dienst: services marketplace

De service voor software en diensten moet net zo 
eenvoudig en goed zijn als voor hardware. Dat is de ge-
dachte achter Dustin Services Marketplace. Een portal 
voor selfservice gericht op zowel kleinere als grotere 
zakelijke klanten. 

“Klanten verwachten niets minder dan het beste in de 
huidige op SaaS gebaseerde economie,” zegt Marcus 
Andersson, Nordic service product manager bij Dustin.

“Met de snelle groei binnen SaaS en Cloud voor B2B 
moet ook Dustin er klaar voor zijn om onze zakelijke klan-

Selfservice 
voor  
software 

ten te ondersteunen en het ze gemakkelijk te maken.”
Dustin heeft eerder ook een portal gehad voor bepaalde 

software. Die voldeed helaas niet aan de verwachtingen 
van klanten.

“Maar we hebben naar onze klanten geluisterd en hun 
feedback ter harte genomen. Zo kunnen we nu een bijge-
werkt en verbeterd platform lanceren. Het is gebruikers-
vriendelijker met een modernere interface en een beter 
aanbod,” zegt Anouar Ben Jemia, Senior software and 
cloud specialist bij Dustin.

“In de portal kunnen klanten zelf software, cloud en 
bijbehorende diensten kopen, maar het is ook een plek 
waar ze in principe alles kunnen doen wat ze nodig hebben 
voor het beheren van hun licenties,” zegt Carl-Henrik Göth, 
Competence area lead bij Dustin.

“Ze kunnen provisionen, managen, kopen, ja in feite alle 
software beheren die ze via Marketplace hebben gekocht. 
Allemaal op één plek. Het meeste kun je natuurlijk direct 
van de producent kopen, maar dan moet je overzicht 
houden op waar je het gekocht hebt, wat je wachtwoord 
er was, enzovoort. Met onze Marketplace wordt het een 
onestopshop, met alle voordelen die daarbij horen.”

Zo kunnen klanten bijvoorbeeld gemakkelijk zien 
hoeveel licenties ze hebben gekocht, maar ook hoeveel 
daarvan ze al toegewezen hebben.

“Op die manier krijg je een goed overzicht, iets wat 
belangrijker wordt hoe meer licenties je hebt,” benadrukt 
Marcus Andersson.

“En alle flexibiliteit die softwareleveranciers 
aanbieden, bijvoorbeeld in de vorm van jaar- of 
maandlicenties, kunnen wij ook aanbieden op 
het platform.”

Op de portal zijn de grote leveranciers al te 
vinden, maar het is onze grootste prioriteit om 
zo snel mogelijk meer leveranciers erop te krijgen. 
Wij hopen dat klanten zullen merken dat hun 
dagelijks werk er gemakkelijker door wordt.

“Neem bijvoorbeeld een bedrijf waar een nieuwe me-
dewerker op maandag gaat beginnen. Op zondagmiddag 
bedenkt de verantwoordelijke op het bedrijf zich dat hij of 
zij niet weet of alle licenties wel op orde zijn. In plaats van te 
wachten tot maandagochtend wanneer de klantenservice 
begint, kan de verantwoordelijke op zondag al inloggen 
op de portal. Daar is direct te zien wat al toegewezen is en 
wat nog moet worden toegevoegd. Dat kan dan bovendien 
meteen worden geregeld,” zegt Carl-Henrik Göth.

Een ander voordeel is dat medewerkers die op reis zijn 
of die in een andere tijdzone werken, gemakkelijk op de 
portal kunnen inloggen wanneer het hen uitkomt.

Carl-Henrik Göth

Dustin  
Services 
Marketplace
Wat: Een gratis 
portal dat een 
overzicht biedt 
van je software, 
diensten en 
licenties.

Voor wie: Alle 
zakelijke klanten 
die een account 
hebben bij Dustin.

Hoe: Als je bent in-
gelogd bij Dustin, 
kun je doorklikken 
naar het platform.

Is er support? 
Ingebouwde 
mogelijkheden 
om contact op te 
nemen met Dustin 
via de mail en 
telefoon.
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elke technische innovaties 
zullen de komende jaren 
een tipping point berei-
ken?

“AR-techniek in brillen en 
contactlenzen. Die zal functies overnemen 
van de huidige mobiele telefoons,” antwoordt 
Daniel Akenine, National Technology Officer 
Microsoft Zweden. Voor bedrijven en organi-
saties zal het een hygiënefactor worden om 
oplossingen te hebben zodat ze altijd digitale 
vergaderingen kunnen aanbieden, ongeacht 
de situatie, zo ver dat mogelijk is. Hij voorspelt 
dat er binnen tien jaar techniek zal zijn om de 
veroudering van mensen te vertragen. Maar 
die zal duur zijn en daarom alleen beschik-
baar zijn voor een paar mensen.  

Welke vraag zou nu boven aan de agenda 
van bedrijven moeten staan?

“Op dit moment denkt iedereen aan bevei-
liging en dat is goed denk ik. Er is een bepaal-
de naïviteit geweest. We hebben niet zoveel 
nagedacht over wat er kan gebeuren als zou 
moeten,” zegt Daniel Akenine. Hij is onder an-
dere verantwoordelijk voor technisch beleid 
en strategische vraagstukken.   

In zijn optiek moet je als leider van een 
bedrijf accepteren dat techniek tegenwoor-

De man uit 
de toekomst

Maak kennis met Daniel Akenine, National 
Technology Officer bij Microsoft. Hij praat 
met ons over trends, cyberdreigingen en 
onze menselijke eigenschappen. “Het gaat 
niet om de technische ontwikkeling, maar om 
de nieuwe trends in de samenleving waar de 
techniek toe leidt.”
Tekst Marie-Louise Olsen  Fotografie Christian Gustavsson

profiel

W dig aan de basis staat van alle menselijke 
ontwikkeling, wat moet worden weerspiegeld 
in je businessmodel. Dat de tijd voor de eerste 
fase van de digitalisering, efficiënter worden, 
inmiddels voorbij is. De nieuwe fase komt neer 
op het met behulp van AI dingen te doen die 
de mens nooit eerder heeft kunnen doen. En 
ten slotte dat de toekomst meer menselijk is, 
niet minder. 

Je bent ingenieur en hebt technische natuur-
kunde, economie en rechten gestudeerd. 
Waarom rechten?  

“De afgelopen jaren hebben we een ont-
wikkeling gezien waarbij de techniek macht 
overneemt. Tegenwoordig staat het recht 
centraal in de technische ontwikkeling.”

Wat bedoel je als je zegt dat techniek macht 
overneemt?

“Dat er bijvoorbeeld besluiten worden 
genomen die bepalend zijn voor ons leven op 
basis van algoritmen, AI. Dat kunnen besluiten 
zijn van overheden of diagnoses in de zorg. 
Over niet al te lange tijd kan je dokter tegen 
je zeggen ‘Ik raad aan dat we je nier verwij-
deren. Ik weet niet precies waarom, maar 
de computer zegt het’. Voordat het zover is, 
moeten we onszelf de vraag stellen welke rol 
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Daniel  
Akenine
Daniel Akenine is 
ingenieur, auteur, 
poedelfokker 
en sinds 2008 
National Techno-
logy Officer voor 
Microsoft met ver-
antwoordelijkheid 
voor onder andere 
vraagstukken rond 
technisch beleid 
en beveiliging. Hij 
zit in verschillen-
de wereldwijde 
instanties voor 
het ontwikkelen 
van internationale 
IT-normen en 
hij is lid van de 
digitaliseringsraad 
van de Zweedse 
regering.
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profiel

mensen moeten spelen bij dit soort beslui-
ten. We kunnen mensen ter verantwoording 
roepen, maar we kunnen een algoritme niet 
straffen.” 

Je hebt een roman geschreven die deels 
over dit onderwerp gaat: 11 gram sanning 
(11 gram waarheid). Het boek verscheen 
in 2014 en gaat over iemand die de hele 
wereld onder controle probeert te krijgen 
door te sturen welke informatie mensen tot 
hun beschikking hebben. Dat voelt als een 
actueel onderwerp. 

“Ja. Het idee komt voort uit de gedachte 
over hoe makkelijk het eigenlijk schijnt te 
zijn om mensen te manipuleren. Zo lijken 
we bijvoorbeeld een sterk vertrouwen te 
hebben in consensus. In het boek heeft 
iemand controle over welke antwoorden 
mensen krijgen wanneer ze op internet 
zoeken. Op die manier kan hij de meningen 
van mensen controleren. Dat is gebaseerd 
op het feit dat wij als mens nooit onze eigen 
mening vormen voordat we weten wat die 
van anderen is. Dat doen we tegenwoordig 
door te googelen en op sociale media te 
lezen. Dat is best wel griezelig.” 

Welke ontwikkeling moet ik als onderne-
mer in de gaten houden? 

“Tot voor kort kon je zien welke nieuwe 
techniek op de markt kwam en die toepas-
sen. Tegenwoordig is het moeilijker om de 
echt grote technische veranderingen te 
identificeren doordat de techniek onderdeel 
is van in principe alle ontwikkeling. Het gaat 
niet meer om de technische ontwikkeling, 
maar om de nieuwe trends in de samenle-
ving waar de techniek toe leidt. Ik zou zelfs 
zo ver willen gaan als zeggen dat de tijd 
om efficiënter te worden met behulp van 
traditionele IT-systemen voorbij is. Tegelij-
kertijd maakt AI een samenleving mogelijk 
waarbij de techniek meer kan doen dan wat 
de mens ooit op eigen houtje had kunnen 
doen.”  

Zoals?
“Voor bedrijven is ‘verdiensting’ de grote 

trend, dat klanten eindresultaten willen 
kopen. Sandvik gaat bijvoorbeeld van het 
verkopen van boren naar het verkopen van 
gaten. Als we in plaats daarvan kijken naar 
zuiver onderzoek en ontwikkeling is het ver-
schil dat we innovaties voorheen baseerden 
op logica: een mens bedacht een theorie en 
beproefde die. Tegenwoordig kunnen we 
met behulp van AI data verzamelen, analy-
seren en kennis extraheren die wij als mens 
nooit alleen hadden kunnen verkrijgen.”

De belangrijkste 
IT-trends van dit 
moment
Houd de omgeving in de gaten. Staar 
je niet blind op nieuwe techniek, 
houd in de gaten tot welke trends in 
de samenleving de techniek leidt en 
investeer in techniek die je daar een 
deel van laat zijn. 

Ontwikkel je businessmodel. De tijd 
van digitaliseren om te efficiënter te 
worden is bijna voorbij. Tegenwoordig 
moet je zo denken dat je digitalisering 
je businessmodel moet ontwikkelen, 
zodanig dat je bedrijf met investerin-
gen nieuwe dingen maakt, niet alleen 
meer van hetzelfde. 

Lever resultaten. Verdienst, lever 
eindresultaten in plaats van produc-
ten. Dat vraagt om bewaking op basis 
van AI en optimalisering voor het creë-
ren van een schaalbare winstgevend-
heid. Schakel hulp in als je het gevoel 
hebt dat je niet weet welke techniek je 
nodig hebt om te slagen. 

Veel bedrijven moeten zichzelf 
nog steeds de vraag stellen 
welke rol IT speelt bij hun 
activiteiten. Is IT een afdeling die 
de rest van het bedrijf dient, of is 
IT een drijvende kracht achter de 
ontwikkeling in het bedrijf?
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“Er was een vorm van 
wensdenken in de samenleving, 
dat we beschermd waren tegen 
de echt serieuze dreigingen.”

Drie adviezen 
voor IT-
beveiliging in 
het schaduw 
van de oorlog 

Houd je systemen 
up-to-date

Volg de adviezen van de 
leverancier wat betreft 

de implementatie en 
configuratie van je in-

stallaties. 

Maak jezelf  
veerkrachtig

Wat heb je nodig om snel 
weer op de been te zijn, 

ook wanneer je getroffen 
bent door een  
cyberaanval? Zorg voor een  

back-up plan
Zorg dat je een plan B hebt 

dat ervoor zorgt dat je je 
data op een veilige plek 

hebt opgeslagen, bijvoor-
beeld in een ander land.

Wat houdt die verschuiving in voor  
bedrijven?

“Veel bedrijven moeten zichzelf nog 
steeds de vraag stellen welke rol IT speelt 
bij hun activiteiten. Is IT een afdeling die 
de rest van het bedrijf dient, of is IT een 
drijvende kracht achter de ontwikkeling in 
het bedrijf?” 

 Geldt dat nog steeds? 
“Soms vragen mensen waarom de digita-

lisering niet sneller gaat, het gaat namelijk 
langzamer dan je misschien zo willen. Een 
van de problemen is dat het veel bedrijven 
en organisaties zo lang voor de wind is 
gegaan. Er is geen aanleiding geweest voor 
drastische veranderingen.” 
Jij denkt dat twintig jaar van min of meer 
hoogconjunctuur in Zweden – met een dal 
tijdens de financiële crisis van 2008 – van 
invloed is geweest?

“Ja, het zogenaamde ‘transforming while 
performing’ is ontzettend moeilijk. Elke 
keer dat een directie grote veranderingen 
doorvoert, zoals het veranderen van busi-
nessmodel, stel je je als besluitnemer bloot 
aan risico’s.” 

En wat als ik het gevoel heb dat ik een van 
de leidinggevenden ben die niet weet waar 
je op moet inzetten? 

“Stel je voor dat we voor een verdiensting 
staan en dat je liften maakt. Daar ben je 
hartstikke goed in. Je hebt ingenieurscom-
petenties, mechanische competenties en 
tevreden klanten. Je kunt dat allemaal, maar 
je moet beginnen met het verkopen van 
stijgingen en dalingen. Dan moet je een sys-
teem hebben om je installaties te bewaken. 
Je hebt competenties nodig voor clouddien-
sten, dataverzameling en analyse, zodat 
je je systemen kunt optimaliseren. Je hebt 
competentie nodig rond cyberbeveiliging. Ik 
denk dat er maar weinig kleine en middel-
grote bedrijven zijn die al die competenties 
zelf kunnen verwerven – of dat zelfs maar 
zouden moeten proberen. Dan is het beter 
om in te zetten op goede partnerschappen 
met bedrijven die gespecialiseerd zijn in 
digitalisering. Maar welke veranderingen je 
ook doorvoert, vergeet niet dat je je mede-
werkers aan boord moet krijgen.”

Hij laat zich langzaam achterover zakken 
in zijn stoel. 

“Wat je ziet bij veel bedrijven die automati-
seren, vooral met AI, is dat mensen helemaal 
niet verdwijnen van de werkplek. AI is goed 
in bepaalde zaken, maar mensen zijn goed 
in andere. Dat blijkt bijvoorbeeld binnen 
de diagnostiek in de zorg. Wanneer zowel 

arts als AI röntgenfoto’s bekijken wordt de 
kwaliteit van de diagnose veel hoger dan 
wanneer of alleen de AI of alleen de arts dat 
doet. Wanneer je digitalisering op basis van 
AI invoert, moet je daarom een realistische 
toekomst kunnen uitstippelen waar mensen 
nog steeds ervaren dat ze nuttige taken 
hebben, anders krijg je automatisch een 
negatieve reactie van je medewerkers.”  

Cyberaanvallen zijn niets nieuws, meer 
heeft de oorlog in Oekraïne iets veranderd 
wat betreft de IT-beveiliging? 

“Er was een vorm van wensdenken in de 
samenleving, dat we beschermd waren 
tegen de echt serieuze dreigingen. Meer 
mensen moeten hun veerkracht goed bekij-
ken, hoe snel ben je weer op de been na een 
cyberaanval?” 

Hoe verbeter ik mijn veerkracht?
“Degene die een cyberaanval uitvoert, 

kan niet bij de hardware waar je systemen 

op draaien. Je kunt bijwerken, je kunt op-
nieuw installeren. Dat zorgt ervoor dat, als 
je een bescherming had zodat je data niet 
beschadigd zijn, je je territorium direct kunt 
heroveren. Maar je moet ook een plan B 
hebben voor als het goed misgaat.”

Waar beschermt plan B tegen?
“Bedrijven en organisaties moeten 

nadenken over welke bedrijfskritische data 
je hebt en waar die worden opgeslagen, 
ook fysiek gezien. De internetverbindingen 
in een regio hoeven maar uitgeschakeld te 
worden om al te merken dat het goed is om 
je data in meerdere landen op te slaan.”  

Wat is de gebruikelijkste fout die bedrijven 
maken?

“Slordigheid. De helft van alle IT-bevei-
ligingsincidenten die we zien zouden niet 
gebeurd zijn als de aanbevelingen van Mi-
crosoft waren opgevolgd om software bij te 
werken en de juiste configuratie te hebben.”



Je computer 
laat een  
voetafdruk 
achter

duurzaamheid

Je laptop is handig en weegt 
maar een kilo. Maar de 
productie genereert 1,2 ton 
afval en een CO2-uitstoot van 
280 kilo.  Tekst Linus Brännström

Harde schijf
De harde schijf in je laptop, de plek waar 
alles wordt opgeslagen, heeft veruit de 
grootste invloed op het klimaat. Voor-
heen hadden de meeste laptops een 
HDD-schijf, de klassieke harde schijf. Te-
genwoordig hebben de meeste nieuwe 
draagbare computers een snel SSD-ge-
heugen dat een nog grotere invloed op 
het klimaat heeft dan een HDD. Dat komt 
doordat SSD-geheugens halfgeleiders 
bevatten, soms worden ze ook wel half-
geleiderschijven genoemd, en het kost 
veel energie om die te maken.

RAM-
geheugen
Het werkgeheugen – dat vaak 
RAM-geheugen wordt genoemd 
terwijl het eigenlijk de naam is voor 
het type geheugen – wordt gebruikt 
om gegevens tijdelijk op te slaan 
wanneer verschillende programma’s 
worden gebruikt.

5

71

94
SSD

HDD

Op de levensduur van een compu-
ter is tussen 75 en 85 procent van 
de CO2-uitstoot afkomstig van de 
productie. Slechts een klein deel 
komt voort uit jouw gebruik er-
van. Dat stelt Stellan Holgersson 
die onderzoek doet naar energie 
en materiaal bij de technische ho-
geschool Chalmers in Gotenburg. 

Daarbij hebben  
de componen-
ten de grootste 
CO2-voetafdruk.
(CO2-voetafdruk in kilo)
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De cijfers hiernaast zijn gemiddelden – er 
zijn modellen die beter of slechter zijn voor 
het klimaat. Tegenwoordig rapporteren 
fabrikanten vaak de CO2-voetafdruk van hun 
producten.

Maar er zijn andere dingen om rekening 
mee te houden dan CO2-uitstoot alleen.

“Je kunt nu een product kopen met minder 
invloed op het klimaat maar dat slechts 
twee à drie jaar meegaat voordat het 
wordt weggegooid. Of je kunt een 
duurzamer product kopen dat 
misschien een hogere uitstoot 
heeft om mee te beginnen, 
maar waarvan de levensduur 
kan worden verlengd. Je moet 
de volledige levenscyclus in 
ogenschouw nemen,” zegt Se-
bastian Holmström, duurzaam-
heidsmanager bij Inrego, een bedrijf dat 
IT-producten koopt, renoveert en verkoopt.

Het is natuurlijk het beste voor het klimaat 
om een hergebruikte computer te kopen, 
aangezien de productie de meeste uitstoot 
veroorzaakt. Maar als je dan toch een nieu-
we computer moet kopen, zijn er verschillen-
de dingen om in de gaten te houden.

“Een aantal bedrijven koopt slechte 
computers die we niet kunnen hergebruiken 
nadat zij ze drie jaar hebben gehad. Een 
computer moet duurzaam zijn, moet gere-
pareerd kunnen worden, je moet hem lang 
kunnen gebruiken en er moet een tweede 
leven mogelijk zijn wanneer je er klaar mee 
bent. De kern bij duurzame IT is om produc-
ten zo lang mogelijk in omloop te houden,” 
zegt Sebastian Holmström.

Processor
De processor is een van de allerbelang-
rijkste componenten in een computer en 
wordt vaak het brein van de computer 
genoemd. Dat is de plek waar de bereke-
ningen worden gedaan en de instructies 
worden gegeven. De productie van de 
processor van je laptop heeft ook een 
grote impact op het klimaat – dat komt 
doordat deze ook halfgeleiders bevat. Voor 
de productie van halfgeleiders zijn grote 
hoeveelheden water en elektriciteit nodig.

Scherm
Een computerscherm produceren kost 
extreem veel energie. Een los scherm 
veroorzaakt gemiddeld een CO2-uit-
stoot van maar liefst 520 kilo – oftewel 
meer dan de productie van een hele 
laptop. Het scherm dat in je laptop is 
ingebouwd heeft een kleinere invloed 
op het klimaat dan een vrijstaand 
scherm, maar het is desalniettemin een 
van de componenten die de meeste 
CO2-uitstoot veroorzaakt.

Accu
BDe accu is wat de laptop in de 
praktijk draagbaar maakt. Het is 
ook een onderdeel dat vaak relatief 
makkelijk te vervangen is – wat de 
levensduur van je computer kan ver-
lengen. Dat is goed voor het milieu 
aangezien de productie van een 
laptop beduidend meer impact op 
het klimaat heeft dan het daaropvol-
gende gebruik van de computer.

8

50
61

Zo krijg je 
een klimaat-

bewuste 
laptop

Sebastian Holmström

Bron: Het rapport Miljöfördelar med återbruk (Milieuvoor-
delen van hergebruik) van IVL Svenska Miljöinstitutet en 
Inrego. De cijfers zijn een gemiddelde van de klimaatimpact 
van de respectievelijke componenten door productie en 
transport.
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duurzaamheid

IT heeft invloed op het klimaat, 
maar daar weten we bij onze 
bedrijven maar weinig over. 
Dat we circulairder kunnen 
worden voor slechts zo’n 100 
euro extra per computer. “Ik 
geloof in werken met kleine 
stapjes, opvolgen en iedereen 
betrekken,” zegt Eva Listi, 
CIO bij Systembolaget.

Zo zorg je voor 
meer kennis van 
klimaatbewuste 
IT in je bedrijf

Tekst Linus Brännström
Cathrine Barth

“Het is meer dan alleen iemand aannemen 
met de juiste denkwijze, het is erg belang-
rijk om deze vraagstukken in de cultuur te 
integreren om zo een brede beweging te cre-
eren,” zegt Eva Listi, CIO bij Systembolaget.

In onze huidige samenleving is het vanzelfsprekend 
dat bedrijven duurzaam proberen te werken. Er worden 
steeds meer experts aangenomen voor dit soort vraag-
stukken, maar IT blijft achter. Dat is niet zo vreemd – de 
meesten richten zich op duurzaamheid bij de activiteiten 
van het bedrijf. 

Maar het is een feit dat IT ook een belangrijk gebied is 
waar niet in de laatste plaats de productie van hardware, 
zoals computers en mobiele telefoons een grote impact 
op het klimaat heeft. Je kunt niet duurzamer worden als 
je IT daar niet aan bijdraagt. 

Er moet echter worden gebroken met oude tradi-
ties om een circulaire IT-denkwijze te krijgen.

“Hardware wordt vaak in drie jaar afgeschre-
ven, daarna kan iedereen een nieuwe mobiele 
telefoon en een nieuwe computer krijgen zonder 

dat naar de behoefte wordt gekeken. Het is ook 
buitengewoon duur om techniek te repareren. 
Dat zorgt er alles bij elkaar voor dat Scandinavië 

het hoogste materiaalverbruik heeft per hoofd van de 
bevolking als het gaat om elektronica en IT,” zegt Cathri-
ne Barth die werkt als strategisch adviseur voor Noorse 
bedrijven op het gebied van circulaire economie en ze is 

24  Solutions 1 2022 | www.dustin.nl



een van de initiatiefnemers van Nordic 
Circular Hotspot.

Op de technische hogeschool Chal-
mers in Gotenburg houden ze er sinds 
een paar jaar een circulaire denkwijze 
op na als het gaat om IT-apparatuur.

“Het gaat erom dat je de duurzaamheidsinzet eigenlijk 
vrij eenvoudig kunt maken. Het is immers het allerbes-
te om niets te kopen en als je wel iets koopt, is het de 
bedoeling dat het zo lang mogelijk gebruikt wordt,” zegt 
IT-manager Sofia Nygård.

Dat heeft er onder andere toe geleid dat Chalmers 
het computerpark heeft gestandaardiseerd. Alles wat 
wordt ingekocht heeft behoorlijk hoge specificaties. 
Daardoor kan de apparatuur langer worden gebruikt en 
krijgt Chalmers meer betaald wanneer ze apparatuur 
uiteindelijk doorverkopen voor hergebruik.

Sofia Nygård vertelt dat ze gewoon dingen zijn gaan 
uitproberen. Er werd begonnen op de IT-afdeling om 
later uit te breiden naar de hele hogeschool.

“We hebben zelf niet zo veel tijd besteed aan kennis 
opdoen. Ik denk dat het belangrijker is om vragen te 
durven stellen dan om experts binnen te halen,” zegt ze.

Bij Chalmers zijn ze niet op noemenswaardige weer-
stand gestuit – eerder andersom.

“Als je bij een bedrijf werkt waar winst moet worden 
gemaakt, kan het moeilijker zijn om te pleiten voor een 

duurdere computer met betere prestaties. Maar wat 
je kunt zeggen, is dat die computer langer mee zal 
gaan, voor minder problemen zal zorgen en dat onze 
gebruikers beter kunnen werken met meer tevreden-
heid. Als je naar het volledige plaatje kijkt, zou het me 
niets verbazen dat je die extra honderd euro uiteindelijk 
terugverdient.”

Het Zweedse Systembolaget werkt ook actief met 
duurzaamheid en circulariteit binnen de IT. Toen ze on-
langs van kassasysteem veranderden, zorgden 
ze bijvoorbeeld dat de software zo werd 
ingesteld dat bonnetjes niet automatisch 
worden afgedrukt.

“Tijdens het eerste jaar bespaarden we 
20 miljoen meter papier, 4,5 ton! We hebben 
ook gezorgd dat de oude kassa’s konden 
worden hergebruikt,” zegt Eva Listi, CIO 
van dit staatsbedrijf.

Ze denkt dat je zorgt voor klimaatbewuste vaardighe-
den door een cultuur binnen het bedrijf op te bouwen.

“Ik geloof in samenwerking, werken met kleine stapjes, 
meten, opvolgen en iedereen betrekken. Dat zorgt voor 
een beweging waarbij we de hele tijd in deze termen 
denken en niet alleen voor de goedkoopste oplossing 
op de korte termijn kiezen. Ongeveer zoals wanneer je 
boodschappen doet, ik kies klimaatbewust en biolo-
gisch, ook al kost dat wat meer.”

Eva Listi

Sofia Nygård
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innovatie

Software op 
vier wielen    
Dat de auto’s van tegenwoordig minder slecht zijn 
voor het klimaat en veiliger dan ooit, is eerder te 
danken aan software dan aan de mechanica. Maar 
we hebben alleen nog maar het begin gezien van de 
toekomst van verbonden voertuigen. Tekst Alfred Holmgren
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O
p een avond toen de onderne-
mer Alan Puccinelli onderweg 
was naar een etentje stopte zijn 
Tesla plotseling midden op de 
zesbaans snelweg. Er verscheen 
een waarschuwingsbericht op het 
scherm: “Vehicle May Not Restart: 
Service required”. En daarmee 

bleef de auto stilstaan, midden in het verkeer, totdat 
deze met piepende – nog steeds muurvaste – banden 
werd weggesleept.

Het probleem? De software van de Tesla was ge-
programmeerd om automatisch de wielen te vergren-
delen en alle functies uit te schakelen in het geval 
van problemen met de accu – in plaats van de auto 
bijvoorbeeld in zijn vrij te zetten zodat deze handmatig 
verplaatst zou kunnen worden.

“Het plezier van een leven in de 
absolute technologische voorhoede,” 
constateerde Alan Puccinelli sarcas-
tisch in een tweet.

Het incident, dat vorig jaar internati-
onale aandacht kreeg, is een herinne-
ring aan de omvang waarin de auto’s 
van tegenwoordig zijn verworden tot 
rijdende (of niet) clusters van proces-
sors en computerprogramma’s. Het is 
software die de moderne auto’s van nu 
helpt om de CO2-uitstoot te beperken 
(als ze niet volledige elektrisch zijn) 
en die zorgt voor meer veiligheid en 
comfort (zoals steeds geavanceerdere 
infotainmentsystemen).

En het is ook software die de auto’s van de toekomst 
vormgeeft.

Kijk alleen maar eens naar de Vision EQXX: een 
voertuig dat eruitziet alsof het zo uit een futuristische 
game is komen rollen in plaats van uit een fabriek 
in Stuttgart. En dat is precies hoe het zit. De nieuwe 
conceptcar van Mercedes, met een bereik van maar 
liefst 1000 kilometer, is voor een groot deel virtueel ge-
maakt, door vier op afstand werkende teams in Duits-
land, India, Groot-Brittannië en de VS. Er werden geen 
fysieke prototypes geproduceerd, ze werden gemaakt 
en getest in VR-werelden. Voordat de wielen van de 
auto fysiek asfalt hadden aangeraakt, was al 300.000 
kilometer afgelegd op gesimuleerd wegdek.

Mercedes zelf vindt de Vision EQXX, met een ver-
bruik van minder dan 10 kWh per 100 km, “de nieuwe 
maatstaf voor efficiëntie en duurzaamheid”. Het uitge-
breide virtuele testen heeft onder andere geresulteerd 
in verminderde luchtweerstand, dankzij de radicaal ae-

“ Net als bij 
alle software 
co-existeert 
het allemaal 
in een 
digitale 
kringloop.”

rodynamische vormgeving van het chassis. Bovendien 
loopt de energie-efficiëntie op tot 95 procent, vergelijk 
dat eens met de ruim 30 procent die een goed ontwor-
pen verbrandingsmotor kan bereiken. De flinke accu 
wordt opgeladen door zonnepanelen in het dak.

Dit alles is niet alleen een virtueel stukje groot-
spraak, maar een uitgebreid buffet van nieuwe 
technologieën die kunnen worden gebruikt voor het 
normale aanbod elektrische auto’s van Mercedes. Een 
voorproefje van een nabije toekomst en zeker geen 
sciencefiction.

Maar wat misschien het opmerkelijkst van dit allemaal 
is, is dat het misschien niet meer zo opmerkelijk is. Het 
tijdperk ligt ver achter ons dat auto’s volledig gebouwd 
werden op mechanica. Tegenwoordig gaat het om 
software op vier wielen, of ‘software-defined vehicles’ 
in vakjargon. (Het is geen toeval dat de productie van 
nieuwe auto’s, met alle processors die daarvoor nodig 
zijn, hard getroffen is door het huidige tekort aan 
halfgeleiders.)

En net als bij alle software co-existeert het allemaal in 
een digitale kringloop. Deels worden mo-
derne auto’s steeds meer geïntegreerd in 
het bestaande aanbod apps en andere 
digitale oplossingen. Deels kunnen ze 
steeds beter met elkaar communice-
ren. Dat is een positieve ontwikkeling 
vanuit veiligheidsoogpunt, aangezien 
verbonden, door software aangedreven 
auto’s op elektronisch instinctief vlak 
aanrijdingen beter kunnen voorkomen 
dan mensen. Maar ook voor het onder-
houd: hoe slimmer een auto wordt, hoe 
meer informatie die aan een monteur 
kan geven – of problemen kan signaleren 
voordat ze optreden. Voor bedrijven met 
een volledige vloot aan voertuigen wordt 
het ook gemakkelijker om een overzicht 

te krijgen van bijvoorbeeld energieverbruik en benodigd 
onderhoud, en om dit op afstand te regelen.

En toch is dit nog maar het begin. 5G is nog niet vol-
ledig doorgebroken – een paradigmeverschuiving die 
het tempo op de informatiesnelweg zal opschroeven 
waardoor nog geavanceerdere berekeningen kun-
nen worden uitgewisseld tussen auto’s onderling en 
datacenters verder weg. De zelfrijdende auto staat nog 
in de kinderschoenen. En het is nog wachten op de 
toekomst waarin auto’s dieper worden geïntegreerd in 
de ‘smart city’s’ die zich ontwikkelen, waar alle tech-
nologie deel uitmaakt van hetzelfde enorme, steeds 
bijgewerkte ecosysteem, en in harmonie op elkaar 
reageren om problemen te voorkomen zoals verkeers-
opstoppingen, veiligheidsrisico’s en energieverspilling.

Een toekomst waarin we eindelijk kunnen spreken 
van “het plezier van een leven in de absolute technolo-
gische voorhoede” zonder een spoor van sarcasme...
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O

it-beveiliging

“Het aantal aanvallen is 
drastisch toegenomen”

Aanvallen met ransomware en malware zijn drastisch 
toegenomen sinds 2019. Een belangrijke reden is  
dat zoveel mensen thuiswerken. Tekst Robert Långström

Zo bescherm 
je jezelf. Een 

goede start is 
om te beginnen 

met de volgende 
drie punten:

Op oudejaarsavond van 2019 zat de hacker-
groep REvil al zes maanden op het netwerk van 
Tradex. Ze hadden 5 gigabyte aan privégege-
vens gedownload, inclusief creditcardnum-
mers. Het in Londen gevestigde Tradex, dat 
valuta wisselt, werd gedwongen om 2,3 miljoen 
dollar te betalen – anders zouden de hackers 
de informatie online zetten. De werkzaamhe-
den van Tradex werden wekenlang gestaakt. 
In 26 landen. Uiteindelijk waren ze gedwongen 
om 1300 medewerkers te ontslaan.

Ransomware is een vorm van malware, een 
schadelijk programma dat medewerkers per 
ongeluk installeren op de IT-infrastructuur van 
het bedrijf, bijvoorbeeld via links in e-mails en 
sms-berichten. In het geval van Tradex kon 
REvil zijn ransomware waarschijnlijk imple-
menteren in het bedrijfsnetwerk via kwets-
baarheden in de VPN (Virtual Private Network) 
van het bedrijf. 

In 2019 werd 37 procent van de bedrijven ge-
troffen door malware of ransomware. Een jaar 
later was dat cijfer gegroeid tot 52 procent, zo 
staat in het Cloud Security Report 2021 van 
IT-beveiligingsbedrijf Wandera.

Sinds de pandemie klikken twee keer zoveel 
werknemers tijdens werktijd op ongepaste 

inhoud. Mensen zijn ook meer geneigd om hun 
mail te blijven lezen op hun mobiele telefoon 
nadat deze door malware getroffen is.

Nu werk en privé meer in elkaar overlopen, 
zijn cybercriminelen bedrijven gaan aanvallen 
in het weekend. 41 procent meer bedrijven is 
getroffen door malware via een eigen compu-
ter of mobiele telefoon van een medewerker.

“Toen we veel thuis gingen werken, is het 
aantal succesvolle aanvallen drastisch toe-
genomen. Er staan beduidend meer deuren 
open in het netwerk,” zegt Israel Barak van het 
IT-beveiligingsbedrijf Cybereason tegen The 
Guardian.

Een recent rapport van het IT-beveiligingsbe-
drijf Tessian laat zien dat 39 procent van alle 
mensen die thuiswerken zegt dat ze het thuis 
minder nauw nemen met IT-beveiliging dan 
wanneer ze op kantoor zijn.

“Een van de meest gebruikelijke fouten 
die we zien, is dat mensen bedrijfsgegevens 
verplaatsen naar hun privémail. Wanneer je dat 
doet heb je meestal geen tweefactorauthen-
tificatie. Dat maakt het voor hackers gemak-
kelijker om die gegevens te misbruiken,” zegt 
Henry Trevelyan-Thomas, vice-president of 
Customer Success bij Tessian, tegen de BBC.

“ We krijgen dan een gecombineerd 
beeld. We zien een bedrijf dat 
wordt aangevallen.” 
Dennie Karlsson, Group CISO bij  Dustin.

Dit is malware 
en ransomware
Malware is de verza-
melnaam voor schade-
lijke software. Het zijn 
ongewenste computerpro-
gramma’s of delen van pro-
gramma’s die ontwikkeld 
zijn om het IT-systeem te 
verstoren. Ze kunnen stie-
kem informatie verzamelen 
of de computer gebruiken 
voor dingen die ongunstig 
zijn voor de gebruiker, zo-
als het versturen van spam 
en inbreken op andere 
computers. 

Ransomware is een type 
malware dat bedoeld is 
voor afpersing, vaak door 
bestanden te gijzelen door 
ze te versleutelen. Om de 
versleuteling op te heffen 
of om weer controle over 
de computer te krijgen vra-
gen de afpersers losgeld 
of iets anders wat gunstig 
is voor de dader die achter 
het programma zit.
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Endpoint Security, of eindpuntbescherming, 
is een manier om het bedrijfsnetwerk te be-
schermen bij contact met externe eenheden of 
mobiele eenheden zoals laptops, tablets en mo-
biele telefoons. Om malware te stoppen voordat 
deze überhaupt het bedrijfsnetwerk of de cloud 
bereikt, is het belangrijk om een eindpuntanalyse 
te hebben. 

Beheerde clients kunnen hiervoor een oplos-
sing zijn. Computers die alleen gebruikt kunnen 
worden voor activiteiten die door het bedrijf 
zijn goedgekeurd. Met apparaten die constant 
worden bewaakt, kunnen aanvallen bovendien 
sneller worden ontdekt.

“Als we zien wat er tegelijk gebeurt op alle ap-
paraten van het bedrijf, kunnen we met patroon-
herkenning afwijkend gedrag herkennen. We 
krijgen dan een gecombineerd beeld. We zien 
een bedrijf dat wordt aangevallen. Als apparaten 
zoek raken of gestolen worden, wat vaker voor-
komt wanneer meer mensen buiten het kantoor 
werken, dan is belangrijk om te zorgen dat de 
apparaten versleuteld zijn zodat de inhoud niet 
in verkeerde handen valt,” zegt Dennie Karlsson, 
Group CISO bij Dustin.

Eindpunten beschermen alleen is niet vol-
doende. De gebruiker moet zich ook identifice-
ren voor toegang tot gevoelige gegevens, ook als 
het eindpunt betrouwbaar is.

Dat is een filosofie die ervan uitgaat dat de 
IT-verantwoordelijke niemand kan vertrouwen. 
Accounts kunnen gehackt zijn en malware 
bevatten, wachtwoord kunnen gestolen zijn. De 
strategie is om steeds weer opnieuw te verifiëren 
of de gebruiker werkelijk degene is die hij of zij 
pretendeert te zijn. Maar Zero Trust is geen pro-
duct dat je installeert, het is een filosofie waarbij 
veilige toegang de basisfunctionaliteit zelf is.

“Veel van onze klanten hebben er wel eens 
van gehoord en we krijgen veel vragen over hoe 
het werkt. Maar ik blijf benadrukken dat welke 
techniek je ook gebruikt, het de manier hoe je 
omgaat met die techniek is die voor weerstand 
zorgt,” zegt Dennie Karlsson.

Het Zero Trust-model werkt in het kort als 
volgt: 1) Het gaat ervan uit dat je gehackt bent. 
2) Elk verzoek om toegang tot uw IT-systeem 
wordt geverifieerd en geanalyseerd voordat het 
wordt goedgekeurd. 3) Het combineert een sterk 
IAM-systeem* met de nieuwste beveiligingstech-
niek. De juiste personen krijgen toegang tot de 
juiste middelen en verder niets. 4) Dat houdt een 
flexibele toegang tot de IT-omgeving in, met een 
snelle en op gegevens gebaseerde respons van 
het beveiligingssysteem.

Het kan een goed idee zijn om een BYOD-beleid te voeren op het 
bedrijf. Dat draagt eraan bij dat medewerkers hun privécomputers 
en eigen mobiele telefoons gebruiken in lijn met de IT-beveiliging 
die het bedrijf nodig heeft. Uit statistieken blijkt namelijk dat hoe 
meer we thuiswerken, hoe meer we door malware worden getrof-
fen via onze privécomputer en eigen mobiele telefoon.

Endpoint  
Security   
(End point protection) Zero trust 

security  

Gebruik je eigen device   
(BYOD – Bring Your Own Device)

*Identity and Access Management (IAM) is een kader voor het hanteren van digitale en elektronische 
identiteiten en omvat onder andere vraagstukken zoals hoe gebruikers een identiteit krijgen, hoe die 
identiteit beschermt en welke techniek die bescherming ondersteunt.
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gadgets

Tekst Johan Wallén

Duurzaam is 

Producten en ideeën voor een 
slimmere consumptie.

geweldig
Alles is te 
koop op 

dustin.com

Bellen met een  
goed geweten
Als je de meest duurzame telefoon wilt 
die verkrijgbaar is, dan is Fairphone de 
opgelegde keuze. Zonder dat de ga-
rantie vervalt, kun je onderdelen van je 
Fairphone vervangen als die kapot gaat. 
Je kunt de telefoon upgraden als er 
bijvoorbeeld een betere cameramodule 
komt, zonder dat je de hele telefoon 
hoeft te vervangen. De Fairphone bevat 
gerecycled materiaal zoals plastic en 
goud en werkt met de Worker Voice- en 
Living Wage-programma’s om de ar-
beidsomstandigheden te verbeteren op 
hun fabrieken. De Fairphone 4 5G heeft 
een 6,3” OLED-scherm, tot 256 GB 
geheugen, een dubbele 48-pixelcamera 
en Dual-SIM. Plus vijf jaar garantie.  

Ons meest  
energie-efficiënte 
scherm
Als je een scherp, helder, veelzij-
dig en bovendien energiezuinig 
beeldscherm wilt, is de EIZO 
FlexScan EV2760 een interes-
sante optie. Het is een ledscherm 
van 27 inch met IPS-paneel en 
een resolutie van 2560 x 1440 
pixels. Ingeschakeld verbruikt het 
slechts 17 W, waardoor het een 
energielabel A+ heeft. 

Alles in één keer opladen
Hybride werken, thuiswerken, op afstand werken: we zijn 
tegenwoordig gewoon veel mobieler. Dan is het fijn om slechts 
één stabiele energiebron bij je te hebben waarmee je je hele 
digitale machinepark kunt bijtanken. Cirafon PowerStation GaN 
100W PD heeft twee USB-C-poorten die tot wel 100 W kunnen 
leveren, plus twee USB-A-poorten met maximaal 12 W. Je kunt 
met andere woorden je computer, telefoon, tablet en draadloze 
koptelefoon tegelijkertijd opladen.
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Voor een hoger 
niveau op kantoor
Wist je dat Dustin nu ook bureaus 
verkoopt van ons eigen merk 
Prokord? Dit exemplaar heet 
Adjustable en zoals de naam 
al aangeeft, kan het in hoogte 
worden versteld: van 63 cm tot 
131 cm. Door gedurende de dag 
van werkhouding te veranderen, 
verklein je de kans op nek-, rug- 
en schouderklachten. Aangezien 
het bureau drie programmeerbare 
standen heeft, hoef je niet steeds 
de juiste hoogte te zoeken en hoef 
je je werk niet te onderbreken. 

Visnetten in  
je telefoon
Het nieuwe vlaggenschip van 
Samsung heet Galaxy S22 en is 
gemaakt van... gerecyclede visnet-
ten! Althans, deels. Bovendien is het 
doosje gemaakt van 100 procent 
gerecycled papier. De telefoon zelf 
is echt met alles erop en eraan: Het 
6,1”-scherm heeft een resolutie van 
2340x1080 pixels en is het helderste 
en meest stootvaste scherm van 
Samsung tot nu toe. De telefoon is 
stofdicht en stootbestendig en kan 
filmen in 8K. De 4nm-processor is 
de snelste die je kunt vinden in een 
Samsung-telefoon. Het premium-
model S22 Ultra heeft bovendien 
een ingebouwde S-Pen die je kunt 
gebruiken om direct op het scherm 
te schrijven en te tekenen. 

Gerecycled  
plastic beschermt 
je telefoon
Cirafon Recycled Case is een 
collectie iPhone-hoesjes gemaakt 
van gerecycled materiaal waar-
bij de Global Recycled Standard 
wordt gevolgd. De hoesjes zijn er 
voor elf verschillende iPhone-mo-
dellen, van de iPhone 6 en hoger. 
Het hoesje zit perfect rond de 
randen van de telefoon en be-
schermt deze tegen krassen en 
slijtage. Zo blijft je telefoon 
nog lang in topconditie. Het 
hoesje is licht en soepel 
en ligt lekker in de hand. 
Tegelijkertijd zijn de 
knoppen, microfoon, 
luidspreker, op-
laadaansluiting en 
camera gewoon 
beschikbaar. 

3D printen met houtgeur
Voor een combinatie van hypermoderne productietechniek en naar zaagsel 
ruikend handenarbeidlokaal is het filament van Addnorth de perfecte keus. 
Het bestaat voor 40 procent uit houtvezels en voor 60 procent uit bio-PLA. 
En aangezien het in Zweden wordt gemaakt, is het een van de duurzaamste 
materialen op de markt. Dat wat je print ruikt, voelt en ziet eruit als hout en 
het uiteindelijke product kan worden bewerkt met fijn schuurpapier voor 
een perfect resultaat. Een rol van 500 gram kost SEK 395.

In 2022 zullen werknemers zich steeds meer willen 
ontwikkelen in duurzaamheid en van hun werkgevers 

vragen om ‘micro degrees’ hierin aan te bieden, zo 
voorspelt Bjørn Taale Sandberg, research manager bij 
Telenor, in het rapport Tech Trends 2022. Daar liggen 
zowel reglementaire eisen als persoonlijke betrokken-

heid aan ten grondslag. Werknemers die deze mogelijk-
heid niet aanbieden, zullen minder aantrekkelijk worden 

gevonden, waarschuwt Sandberg.

Groen  
micro-leren  
neemt toe



Hun producten moeten het doen 
bij ongeregeldheden en explosies. 
Multinationaal en onderweg. Veilig en 
zonder onderbrekingen. Dustin is de 
IT-partner die het mogelijk maakt.

case – invisio

Wanneer IT-
beveiliging van 
levensbelang is 

belangrijk dat de IT-oplossing veilig genoeg was zodat 
INVISIO de noodzakelijke NIST-certificering kon krijgen 
voor cyberveiligheid.

“Dustin was een betrouwbare partner bij onze 
inspanningen om die certificering te behalen. Onze 
cyberbeveiliging is uitbesteed aan een derde partij. 
Dustin heeft de rol op zich genomen van betrouwbare 
sparringpartner bij de keuze van deze derde partij en 
met adviezen rond de oplossing. Dat betekent dat we 
tegenwoordig kunnen leveren aan onder andere de 
VS, wat van doorslaggevend belang is geweest,” zegt 
Thomas Larsson.

De constante behoefte aan betere techniek en moder-
nisering binnen de politie en het leger was de drij-
vende kracht achter de groei van INVISIO. Het bedrijf 

eiligheid staat centraal bij 
de activiteiten van INVISIO. 
Dat geldt in het bijzonder 
voor de politie en het leger 
die elke dag weer ver-
trouwen op de gehoorbe-
scherming en communica-
tie-uitrusting van INVISIO 

in kritieke situaties in de probleemgebieden van de 
wereld.

“Onze klanten kunnen terechtkomen in situaties met 
zeer hoge geluidsniveaus, bijvoorbeeld bij ongere-
geldheden of zelfs explosies. Het is belangrijk dat de 
communicatie messcherp blijft, ook wanneer het om-
gevingsgeluid de 85 decibel overschrijdt,” legt Thomas 
Larsson uit, CFO bij INVISIO.

Voor zulke situaties biedt INVISIO headsets, draag-
bare individuele besturingseenheden en systemen om 
de eenheden met elkaar te verbinden.

De groei van INVISIO kwam serieus op gang in 2013 
toen het Amerikaanse leger zijn eerste bestelling 
plaatste. De beveiliging werd nog belangrijker. Met die 
behoefte in het achterhoofd koos INVISIO voor een 
samenwerking met Dustin. Het draaide om hulp bij de 
bedrijfszekerheid die nodig was voor de expansie van 
het bedrijf over de landsgrenzen. Daarnaast was het 

V
“Wij willen toonaangevend zijn 
binnen onze sector en ons echt 
volledig kunnen richten op de 
behoeften van onze klanten.”

Tekst Nana Balle  Fotografie Malthe Sommerlund Moestrup
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is gegroeid van twintig lokale medewerkers tot zo’n 
tweehonderd overal ter wereld. De helft van de mede-
werkers zit in Kopenhagen en de rest is verspreid over 
onder meer de VS, Frankrijk, Italië en Azië.

“Een groot deel van onze medewerkers is constant 
onderweg of werkt vanuit huis. Daarom stelden we 
als eis dat onze IT-leverancier kan garanderen dat het 
IT-systeem de groei kan blijven bijbenen terwijl het 
tegelijkertijd volledig stabiel blijft werken – wereldwijd. 
En zo is dat met Dustin steeds geweest. Alles doet het 
gewoon.”

De samenwerking met Dustin heeft het INVISIO ook 
mogelijk gemaakt om zich volledig op de kernacti-
viteiten te kunnen richten. Een supportmedewerker 
van Dustin was twee dagen per week aanwezig op het 
hoofdkantoor.

“Wij willen toonaangevend zijn binnen onze sector 
en ons echt volledig kunnen richten op de behoeften 
van onze klanten. We hadden er geen behoefte aan 
om goed te zijn in het beheren en ontwikkelen van 
IT. Daarom was het voor ons belangrijk om alle IT- en 
hostingdiensten aan Dustin uit te besteden zonder dat 
we daar verder bij stil hoeven te staan,” zegt Thomas 
Larsson.

Net als in het begin toen Dustin deel uitmaakte van 

Uitdaging 
INVISIO zocht een 
IT-partner die paste 
bij de constante 
wereldwijde groei van 
het bedrijf. En dat met 
een schaalbare en zeer 
stabiele IT-oplossing. 
Het bedrijf wilde 
zich ook 100 procent 
kunnen focussen op de 
kernactiviteiten om zo 
geen interne middelen 
te hoeven besteden 
aan IT-beheer en pro-
cessen.

Oplossing 
INVISIO heeft de 
volledige IT uitbesteed 
aan Dustin, inclusief 
het beheer. Boven-
dien heeft Dustin de 
inzichten die nodig zijn 
om INVISIO te kunnen 
adviseren bij vragen 
rond IT-beveiliging en 
andere bedrijfskriti-
sche factoren.

Resultaat 
Dankzij een langdurige 
samenwerking heeft 
Dustin bijgedragen aan 
de ontwikkeling van 
INVISIO. Onder andere 
met een zeer stabiele 
en veilige IT-infrastruc-
tuur die zich wereld-
wijd uitstrekt. Dustin 
draagt ook bij aan de 
groeistrategie van IN-
VISIO door het bedrijf 
proactief te adviseren 
zodat de IT-strategie 
de groeidoelstellingen 
ondersteunt.

Zo is het mogelijk gemaakt

de ontwikkeling van INVISIO, is Dustin ook betrokken 
bij de volgende uitbreiding. Vorig jaar heeft INVISIO het 
Britse bedrijf Racal Acoustics overgenomen om zijn 
marktpositie verder te verstevigen.

“Er staat ons nu een flinke klus te wachten om het 
bedrijf in INVISIO te integreren, niet in de laatste plaats 
op IT-gebied. Dat zal de nodige tijd kosten aangezien het 
moet gebeuren met aandacht voor beveiliging en daar 
hebben we de input van Dustin uiteraard bij nodig.”

INVISIO
•  INVISIO biedt gehoorbescherming en communicatie-oplos-
singen voor organisaties en medewerkers die in veiligheidskri-
tieke situaties werken met gevaar voor hoge geluidsniveaus. 
Dat doet het bedrijf al sinds 2008. Ze hebben momenteel zo’n 
200 medewerkers, waarvan de helft in Denemarken gevestigd 
is en de andere helft verspreid over de rest van de wereld. 

•  Het bedrijf heeft langdurige relaties met klanten zoals de 
Deense en Zweedse politie, maar ook krijgsmachten in meer-
dere landen.

“Onze klanten kunnen 
terechtkomen in 
situaties met zeer hoge 
geluidsniveaus, bijvoorbeeld 
bij ongeregeldheden of zelfs 
explosies,” legt Thomas 
Larsson uit, CFO bij INVISIO.
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“ Er is zoveel dat 
gewoon blijft 
liggen”
Sandra Klackenborn is de nieuwe duurzaam-
heidsmanager bij Dustin. Ze heeft eerder 
gewerkt met duurzaamheidsvraagstukken bij 
Ferronordic en Telia.

Tekst Jonas Rehnberg  Fotografie Cornelia Jönssonhet laatste woord  Sandra Klackenborn

Waar kijk je het meeste naar uit in je nieuw baan?
“Ik kijk er het meeste naar uit om erbij te zijn op weg naar 
het bereiken van onze ambitieuze doelstelling voor 2030: 
CO2-neutraliteit. Oftewel dat Dustin binnen de volledige 
waardeketen geen CO2-uitstoot meer genereert en volle-
dig circulair wordt. 

Ik kijk er ook naar uit om proactief te mogen werken 
aan mensenrechten en sociale rechtvaardigheid in onze 
toeleveringsketen. Als we in balans willen kunnen leven 
met onze aarde en de grondstoffen die hier zijn, moeten 
we ook zorgen voor meer sociale gelijkheid in verschil-
lende delen van de wereld. We moeten blijven werken 
aan goede arbeidsomstandigheden bij de productie van 
elektronica. 

Ik kijk er ook naar uit om het voor onze klanten duide-
lijker te maken welke producten beter presteren vanuit 
duurzaamheidsperspectief.”

Welke trends op het vlak van duurzaamheid 
worden het belangrijkst?
“Ik denk dat er nog meer focus komt te liggen 
op een aantal gebieden die nu ook al actueel 
zijn, maar vanuit meer perspectieven, zoals 

Sandra Klackenborn
Werk: Head of Sustainability, 
Dustin Group

Woonplaats: Nacka, Zweden

Lievelingsgadget: Internet

Het beste aan de zomer: 
Zwemmen en ijsjes eten

het energievraagstuk. Dat is altijd een duurzaamheids-
vraagstuk geweest vanwege de CO2-uitstoot van fossiele 
energiebronnen, maar tegenwoordig hangt het ook 
samen met mensenrechten gekoppeld aan de oorsprong. 

Een ander groot onderwerp dat groeit is de vraag 
over hoe we circulair kunnen worden. Voor een bedrijf 
als Dustin gaat het erom hoe de producten eruitzien 
die wij onze klanten aanbieden, het aandeel gerecycled 
materiaal waarvan de producten gemaakt zijn, of ze 
gerepareerd kunnen worden, hoe ze kunnen worden 
gerecycled en of de behoefte in plaats ervan kan wor-
den opgelost met een dienst.” 

Hoe helpt Dustin om bedrijven en consumenten 
duurzamer te worden?
“We werken er steeds aan om onze eigen activiteiten 
duurzamer te maken. De grootste invloed zit in de toele-
veringsketen bij de productie van hardwareproducten die 
een consument of een bedrijf aanschaft. Dustin zorgt dat 
de producenten met wie we samenwerken voldoen aan 
onze hoge duurzaamheidsdoelen. 

Een andere manier waarop we onze klanten helpen 
om duurzamer te worden is door Takeback aan te beiden 
op al onze markten. Dustin zamelt de IT-producten in 
die onze klanten hebben opgebruikt, we repareren ze en 
kunnen ze vervolgens een tweede leven geven. Dat wat 
niet hergebruikt kan worden, wordt op een verantwoorde 
manier gerecycled. Takeback als een deel van een inves-
tering in IT maakt het mogelijk dat de levensduur van de 
producten wordt verlengd om zo de CO2-uitstoot of het 
winnen van nieuwe mineralen te vermijden wat gepaard 
gaat met het maken van nieuwe producten. 

Er is zoveel elektronica die niet wordt gebruikt en 
gewoon blijft liggen terwijl die gerepareerd zou kunnen 
worden om door iemand anders te worden gebruikt. Zo 
liggen er naar schatting 25 miljoen mobiele telefoons 

in bureaulades in Zweden.”
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Tekst Jonas Rehnberg  Fotografie Cornelia Jönsson

Neomounts biedt een uitgebreid, up-to-date assortiment van meer dan 500 hoogwaardige bevestigings-oplossingen, 
volgens de laatste trends in de AV- en IT-markt. Onze enige missie is dat u de beste kijkpositie, optimale werkhouding en 
maximaal comfort ervaart tijdens het gebruik van uw apparaat. Wat uw wensen en behoeften ook zijn, Neomounts biedt 
een oplossing voor elke situatie.

Neomounts. We rise by lifting others.

In de huidige maatschappij zijn de nieuwe manieren van werken zoals hybride werken, video conferencing en thuiswerken 
niet meer weg te denken. Ook voor deze plekken heeft Neomounts een geschikte oplossing. De steunen zijn ontworpen  
voor het optimale gebruiksgemak en eenvoudig te installeren. De gemakkelijk verstelbare monitorarmen, lichtgewicht 
laptop stands en verrijdbare trolleys zijn alles wat u nodig heeft om optimaal en ergonomisch te kunnen werken, ook op 
afstand.

De beste steun voor uw AV & IT hardware

Hybride werken Moderne meeting rooms



Terug naar beter
Alleen jij weet hoe je het beste werkt. Wij weten 
aan welke IT-oplossingen je echt iets hebt. 
Maak van je kantoor je eigen plek, waar het zich 
ook bevindt, en keer terug naar iets beters.

dustin.com


