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Interview

Pieter van Woerden,
directeur van Heiper ICT
Vergadering Heiper ICT

De automatiseringswereld verandert in snel tempo. ICT-bedrijven moeten zich
hierop aanpassen, zo ook onze deelnemers. We vroegen Pieter van Woerden van
het bedrijf Heiper ICT om ons iets te vertellen over deze veranderende markt en
hoe zij hierop inspelen. Dit bedrijf bestaat inmiddels 10 jaar en zij hebben al het
een en ander mee mogen maken.

“No-nonsens,
persoonlijk en
inhoudelijk. Dat
merken onze
klanten”

ICT is competitief. Wat onderscheidt jullie van de rest?

“Dat is inderdaad waar antwoord Pieter, zeker
in ons werkgebied (alles tussen Amsterdam –
Amersfoort en Almere – Utrecht). Wat wij goed
doen is denken vanuit de technische oplossing;
vanuit de klant. Ons businessmodel zit dusdanig in elkaar dat klanten ons betalen voor het
moment dat het goed gaat, niet het omgekeerde.
Voor een vast bedrag onbeperkt gebruik kunnen
maken van ons ondersteuningsteam is daar een
voorbeeld van.
Daarnaast bestaat ons bedrijf uit een ervaren,
gedreven, goed op elkaar ingespeeld team
van mensen. We hebben dezelfde mentaliteit.
No-nonsens, persoonlijk en inhoudelijk. Dat
merken onze klanten”.

Jullie bestaan inmiddels 10 jaar.
Wat is er in deze 10 jaar gebeurd?

“Erg veel” zegt Pieter. “Dat is inherent aan het
ICT-vak. Op technisch gebied moet natuurlijk de
term cloud computing genoemd worden. Maar
ook internettelefonie, virtualisatie en aspecten
als de beveiliging van de computer zijn megasnel
veranderd.
Naast deze technische ontwikkelingen zijn wij
als bedrijf ook sterk ontwikkeld. 10 jaar geleden

zat ik samen met mijn compagnon vanaf mijn
zolderkamer computers te installeren. Nu zitten
we met 16 mensen op kantoor. Zaken als voorraadbeheer, planning, facturatie en ticketregistratie moeten daar natuurlijk ook op afgestemd
worden.” Aldus Pieter.

Welke automatiseringsoplossingen bieden jullie je klanten?

“De een wil ons
bellen, de ander
mailen, weer de
ander wil kunnen Twitteren
of chatten. Die
mogelijkheid
moet je, zeker
als automatiseerder, kunnen
bieden.”

“Eigenlijk alles, behalve software- en webontwikkeling. Ons aandachtsgebied is netwerk- en
systeembeheer. Met andere woorden, het adviseren, implementeren en installeren van ICT-infrastructuren. Dat kan een computersysteem zijn,
maar ook een virtueel serverplatform of een
compleet gelaagde netwerkstructuur. Daarnaast
voeren wij zelfstandig tal van diensten. Denk
daarbij aan Virtual Private Servers, shared
webhosting en (online) back-up-oplossingen.
Ook oplossingen als Office 365, anti-spam en
colocated hosting vallen binnen ons productenen dienstenportfolio.
Wat de betreffende organisatie nodig heeft stemmen we vanzelfsprekend af op de behoeften van
de klant. Vaak gaat het dan om een combinatie
van diverse producten en/ of diensten. Uitgangspunt is dat de klant uiteindelijk één aanspreekpunt heeft: Heiper ICT.”

Waarom zijn jullie onlangs
verhuisd?

“Toen we in 2009 ons vorige pand in gebruik
namen, waren we nog maar met 5 man. Het was
zondermeer een mooi onderkomen, bovendien
erg centraal gelegen in het Utrechtse Eemnes.
Parkeergelegenheid was toen eigenlijk het enige
manco. Maar het werd gewoon te klein. Ons
ondersteuningsteam zat de hele dag te bellen
op 4 meter afstand van de technische dienst. De
vergaderruimte was ingeruild voor werkplekken
en de serverruimte deed ook dienst als voorraadruimte.
Ons huidige pand is een stuk groter en we zitten

nog steeds centraal, nu in Huizen en voorzien
van prima parkeervoorziening. We kunnen
vanuit dit nieuwe kantoor optimaal functioneren,
onszelf verder ontwikkelen en onze klanten van
dienst zijn.”

Jullie zijn actief bezig met social
media, maar dat is pas sinds kort.

“Klopt” zegt van Woerden. “We hebben de
“social boot” erg lang afgehouden. Dit in het
kader van: “als je iets doet, dan moet je het goed
doen… anders niet”. We zijn er pas sinds dit jaar
mee begonnen. We gebruiken het als informatiekanaal aan onze klanten (nieuwsbrieven, nieuwsberichten, tweets, posts, etc.). Actuele zaken als
bijvoorbeeld ransomware (Locky virus) kunnen
op deze manier snel en erg breed gecommuniceerd worden.
Maar ook bij servicemeldingen, bijvoorbeeld storingen of om te vragen om een beoordeling kan
er op deze manier gecommuniceerd worden.
Daarnaast zijn we ook steeds meer overtuigd
van de oneindig vele mogelijkheden om kanalen
als Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn te
gebruiken voor (online) marketingdoeleinden.
Los van deze voordelen merken we dat onze
klanten en eindgebruikers daar ook behoefte aan
hebben. De een wil ons bellen, de ander mailen,
weer de ander wil kunnen Twitteren of chatten.
Die mogelijkheid moet je, zeker als automatiseerder, kunnen bieden.”

Dus een aanrader voor andere
automatiseerders?

“Zeker!” antwoord Pieter enthousiast. “Maar
wanneer je erop inzet, zorg dan ook dat
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er structureel, inhoudelijk content gecommuniceerd wordt.
Het is een prachtig kanaal om in te zetten voor commerciële
activiteiten, maar ook voor informatieve of serviceberichten.
De uitdaging zit erin om het te laten aansluiten op je bestaande
communicatiesystemen.”

De ICT-wereld verandert in snel tempo. Hoe
spelen jullie hierop in?

“Door met mensen te werken die allemaal erg veel affiniteit
hebben met ICT. De één meer op hardwaregebied, de ander als
het om beveiliging gaat en weer een ander op hostinggebied.
We stimuleren dat ook door demo- en testomgevingen voor
nieuwe producten en diensten te verstrekken aan onze medewerkers. Op die manier blijven we voorop lopen en hebben we
als eerste de meeste en beste kennis in huis. Hierdoor hebben
we bijvoorbeeld, ondanks het jeugdige karakter van het product, al jarenlange ervaring met Office 365-producten.”

Wat is jullie uitdaging voor de
komende jaren?

“Technisch zijn voornamelijk de toenemende dataopslag en
het werken in een hybride omgeving (on- en offline/hosted en
on-premise) de grootste uitdagingen.
Als bedrijf zullen we de aankomende jaren moeten inzetten
op een meer schaalbare omgeving en het uitbreiden van onze
spraakdiensten, zoals internettelefonie.
Ook de mate waarin de ICT-infrastructuur voor de klant zelf
inzichtelijk wordt gemaakt zal verbeterd moeten worden. Meer
on demand, meer inzicht, meer realtime bewaking. Bijvoorbeeld het live volgen van productie- en reparatievoortgang.
Wat dat betreft is ICT het leukste vak ter wereld. Het geeft
iedere dag weer nieuwe kansen en mogelijkheden.”

“Over vijf jaar
zullen klanten
van Heiper ICT
realtime inzicht
hebben in hun
totale ICT infrastructuur, zowel
technisch als
ook financieel”

kunnen werken is een aspect dat nog niet goed
werkt. Wanneer dat wel werkt, zal de manier van
data opslaan nog meer veranderen.
Ook het online werken staat nu nog redelijk in
kinderschoenen. De snelheid en kwaliteit van
offline werken zoals we dat kennen (Office
applicaties zijn daar een voorbeeld van) werken
nog niet gelijkwaardig in een online omgeving.
Daar zal het wel op uit gaan lopen. Dat zal dus
ook invloed hebben op de ICT infrastructuur
van onze klanten. Helemaal als (nu al, en steeds
meer) applicaties allemaal webbased zullen zijn.
Ook de opvolgen van het IPv4 protocol, IPv6
zal erg veel impact hebben. Daar zijn nu nog
tal van aspecten die onduidelijk en/of niet goed
zijn. Ook het fenomeen internet-of-things is
volop in ontwikkeling. Daar zullen we snel en
in toenemende mate mee te maken krijgen als
automatiseerders.”

omgeving zal dan volledig op- en af schaalbaar. Alle ICT gerelateerde oplossingen zullen
redundant zijn uitgevoerd waardoor er overal ter
wereld maximale beschikbaarheid is van alle
apparaten en toepassingen.” Aldus Pieter.

Jullie zijn deelnemer van ICTWaarborg. Van welke voordelen
van ICTWaarborg hebben jullie
het meeste profijt?

Pieter: “Dat zijn er meerdere. Drie wil ik er benoemen. De transparante wijze van beoordelen
is er zeker een van. Dit sluit goed aan op onze
manier van werken en denken. Klanten kunnen
ons daarom beoordelen via jullie, daar vragen
we zelfs concreet naar. De resultaten van deze
beoordeling zetten we direct op onze site. Daarmee willen we zeggen: we staan achter ons werk.
Ook de heldere voorwaarden zijn van toegevoeg-
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Hoe gaan jullie om met ontwikkelingen
als cloud-producten?

“Hier zijn wij erg actief mee bezig” antwoord Pieter. “We zijn
wat dat betreft wel early adapters. We zijn als sinds de komst
van BPOS (voorloper van Office 365) en GAPE (Google) druk
bezig met public cloudoplossingen. Ook SharePoint online
hoort daarbij. Daarnaast voeren we al jaren public cloudoplossingen als colocated hosting, Virtual Private Hosting en shared
webhosting.”

Hoe ziet Heiper ICT er over
5 jaar uit?

Welke automatiseringsoplossingen wordt
door gebruikers nog slecht op hun waarde
geschat. Met andere woorden: waar zou
meer aandacht aan moeten worden
besteed en waarom?

“Een heel mooi voorbeeld is internettelefonie. Waar pak-embeet drie jaar geleden dit nog bij telecom bedrijven terecht
kwam, is deze oplossing volledig verschoven naar de netwerken systeembeheer bedrijven. Aldus Pieter”.
“De integratiemogelijkheden van telefonie met de rest van de
ICT infrastructuur zijn oneindig groot. Er zijn nog maar weinig organisaties die dat ten volle benutten. Ook te integratie
van vaste- en mobiele telefonie zijn nog lang niet bij iedereen
bekend.”

Welke innovatieve ontwikkeling gaat volgens jullie de komende jaren een grote
rol spelen?

“Zoals eerder genoemd zijn de (hoeveelheid) dataopslag en
cloud oplossingen in volle ontwikkeling. Daar zullen nog echt
wel de nodige verbeteringen in komen. Zeker het on- en offline

“Het bedrijf Heiper ICT zal nog steeds als
dienstverlener het midden en klein bedrijf bedienen. We geloven ook in een lokale aanpak. Het
zou best kunnen zijn dat we daarom meer dan
één vestiging hebben.
We zullen in elk geval veel meer als adviseur
ons werk doen. Het aanmeten en combineren van
verschillen public en private Cloud oplossingen
is daar een voorbeeld van. Het daadwerkelijk
beheren van klant-eigen server omgevingen zal
minder worden.
Over vijf jaar zullen klanten van Heiper ICT
realtime inzicht hebben in hun totale ICT infrastructuur, zowel technisch als ook financieel.
Het beheren, bewaken en onderhouden van deze

de waarde. Begrijpelijk, leesbaar en daardoor
beter voor de klant. We maken er graag gebruik
van.
Daarnaast is ook de (extra) zekerheid die we
klanten kunnen bieden van waarde. Mocht er
een situatie optreden dat we een conflict met
een klant zouden hebben waar we gezamenlijk
niet uitkomen, dan kan er terug worden gevallen
op jullie mediationregling. Dat is een mooie en
goedkope probleemoplossing, niet alleen voor
bestaande klanten maar ook voor onze prospects.”

