VAN PIONIEREN NAAR

MASSALE
UITROL
20 JAAR FIBER TO THE HOME
IN NEDERLAND

People Deserve Fiber
Wij als Genexis geloven dat iedereen de
mogelijkheid moet hebben op een glasvezelverbinding naar zijn of haar huis.
Zeker gezien de groeiende behoefte aan
een snelle en stabiele internetverbinding
Door nauw samen te werken met onze klanten,
maken wij het mogelijk om iedereen te verbin
den met glasvezel.

We make it easy!

ook de focus leggen op eenvoudige integratie in
bestaande netwerken en gebruik te maken van
.

ONT domineert de business case
bij PON

Dit doen wij door het zo eenvoudig mogelijk te

eindgebruiker. Het ‘makkelijk maken’ geldt voor
ons complete product portfolio. Het begint bij

eindgebruiker thuis moet een afspraak gemaakt
worden. Hierdoor zijn er naast installateurs

concept geïntroduceerd om de installatie te
vereenvoudigen. Dit geldt ook bij onze laag

De integratie hiervan kost veel tijd en geld.
Deze kosten blijven bespaard bij gebruik van
operabiliteit garanderen.

Want uiteindelijk ervaart de eindgebruiker

Open & Interoperabiliteit

Future-proof

Genexis staat als onafhankelijke partner voor
openheid en interoperabiliteit. Hierop spelen wij
zaamheid is een steeds belangrijker onderwerp
binnen het ontwikkelen van onze producten.
Niet alleen heeft Genexis producten ontwikkeld
deren. Dit hebben wij in meer dan honderd
netwerken bewezen. Deze openheid biedt de

gerecycled plastic bestaat, ook verminderen wij
jaarlijks het gebruik van nieuw plastic en papier.

welke apparatuur er gebruikt wordt en er een
ecologische voetafdruk te verkleinen.

FiberTwist
Waar ‘eenvoud, openheid en interoperabiliteit’

installatie vereenvoudigd. Door middel van een

Meer informatie
info@genexis.eu
+31 40 7470247
www.genexis.eu

GLASVEZELPIONIER: GERLAS VAN DEN HOVEN
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DE ‘LAST MILE’ IS JUIST

DE ‘MOST
IMPORTANT
MILE’
Gerlas van den Hoven ontwikkelde samen met zijn team rond 2003 een
Fiber Termination Unit (FTU) en Network Termination Unit (NTU): een
grondplaat en een bijbehorend modemkastje dat het thuisnetwerk
aansluit op het glasvezelnetwerk. Het gebruiksvriendelijke ontwerp
maakte een serieuze versnelling van de aanleg mogelijk. Zijn bedrijf
Genexis groeide uit tot een internationaal concern. Als voorzitter van
NLconnect pleit hij bij de Nederlandse overheid voor een sterkere focus
op de digitale infrastructuur en samenleving.
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‘I

n 2002 had ik als natuurkundi-

functionaliteiten toe – telefonie, internet, een

ge een aanbod van CalTech op

tv- en een routerfunctie. Het modulaire ont-

zak, maar ik wilde concreet aan

werp maakt het mogelijk om eenvoudig uit

de slag – het bedrijfsleven in.
Daarom koos ik eerst voor een

te breiden en te upgraden. Bijvoorbeeld naar
hogere snelheden: in 2004 startten we met
100 Megabit en dit jaar, dus zestien jaar later,

daarna voor een Amerikaanse

glasvezelstartup en bracht in Nederland een

rollen we bij diverse klanten al 10 Gigabit uit.’

team bij elkaar. Toen barstte de internet-

DOE-HET-ZELF EN OPEN STANDAARD

bubbel en vertrokken de Amerikanen zo
snel als ze gekomen waren. Intussen waren

‘Met onze FiberTwist-serie is de monteur voor
de activatie helemaal overbodig geworden.

we er als team zeker van: deze technologie

De bodemplaat wordt bij de aanleg gemon-

gaat blijven, maar het gaat wel tijd kosten.
Een FttH-feasibility-study voor de gemeente

teerd en de consument klikt het modem er
zelf op. Echte doe-het-zelf dus. Inmiddels

Nijmegen overtuigde ons: glasvezel gaat
werken, er is alleen geen goede apparatuur.
Dus besloten we om zelf door te gaan. We zijn
Genexis gestart, hebben een businessplan

werken meerdere marktpartijen ook met
zo’n klik-concept – een compliment aan ons!

producten ontworpen.’

SNELLER EN GOEDKOPER UITROLLEN
‘We ontwikkelden een Fiber Termination
Unit (FTU) met een opklikbaar modem die
het thuisnetwerk op een eenvoudige manier
koppelt aan het glasvezelnetwerk. En met de
extreem dunne en kwetsbare glasvezel is dat
van groot belang. Daarmee hebben we onze
plek op de markt veroverd. In Enschede
geloofde casaNet in ons concept: Peter
voordeel zou zijn in de uitrol. De stugge
plastic buis die uit de grond komt, wordt met
onze FTU netjes afgemonteerd, en daar is het
modem vervolgens direct op vast te klikken.
Dat betekent een forse kostenbesparing bij de
installatie én veel meer snelheid: per dag kun
je zo meer klanten aansluiten.’

erbij. Met die opschaling werden we een
echt bedrijf. Gaandeweg voegden we andere

Daarnaast geloven wij bij Genexis in open
keuze van apparatuur. We verkopen het
modemkastje, desgewenst in combinatie
met een router, en al dan niet gecombineerd
met een ander merk. Dit is van belang voor

te combineren met centrale apparatuur van
meerdere leveranciers. Dit biedt veel meer
mogelijkheden voor de netwerkeigenaren,
operators en providers.’

IN MEER DAN DE HELFT VAN DE
METERKASTEN
‘Hoeveel Genexis-kastjes er nu in de Nederlandse meterkasten staan, dat is lastig te
zeggen. Ik schat bij meer dan de helft van
de gerealiseerde aansluitingen. We waren
er in Nederland vroeg bij met de aanleg, en
daarom zijn er hier meerdere concepten
uitgerold. In Nederland is nu een volgende
golf van glasvezelexpansie gaande. Maar niet
alleen in Nederland, ook elders in Europa.
Met Genexis pakken we dat inmiddels in
heel Europa op. Waren we in die eerste jaren
met vier man nog een underdog, inmiddels
zijn we met meer dan 120 medewerkers.
Nadat we in 2012 onze Zweedse concurrent
kochten, fuseerden we in 2018 met een ander
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‘Het is hoog tijd voor
een ministerie voor de
digitale samenleving’

Zweeds bedrijf voor verdere uitbreiding en
opschaling – en we zijn nog lang niet klaar.’

THE MOST IMPORTANT MILE
‘Voor ons is de consument altijd het uitgangspunt. Dat is de eindgebruiker, daar leggen we
de netwerken voor aan. Wat dat betreft is het
de omgekeerde wereld dat er altijd wordt gesproken over de last mile. Wij beschouwen het
als de
ofwel the most important mile.
De consument is immers degene die de diensten afneemt, die thuiswerkt, die thuis zorg
series hij kijkt. Dan moet de verbinding wel
optimaal zijn. Niet alleen naar het huis, maar

netwerken – en dat geldt net zo goed voor ons
telefoonnet en onze kabelnetwerken. Mede
daardoor is de uitrol hier op een andere manier gegaan dan in landen met minder kabel
zamer. En het maakt de businesscase voor
FttH natuurl ijk anders. Door die concurrerende netwerken komt de nadruk wel sterker
te liggen op een goede dienstverlening aan
dat mensen het verdienen om glasvezel te
hebben –
. Met corona
werd dat vorig jaar heel duidelijk. Door het
vele videobellen werd voor het eerst ook de
uploadsnelheid op brede schaal een relevante
factor.’

FOCUS OP DIENSTEN
een optie. Nu is het de belangrijkste functie.
mesh producten geïntroduceerd waarmee
het WiFi signaal tot in elke hoek van het huis
komt. Superbelangrijk!’

MENSEN VERDIENEN GLASVEZEL
‘Als het gaat om internetgebruik loopt Nederland voorop, net als met onze uitstekende

‘We merken vaak hoe rond digitale infrastructuur de focus telkens weer bij diensten
ligt. Voorjaar 2020 was het een hot topic aan
alle talkshowtafels: de omschakeling naar
online thuiswerken. Met dank aan de videodiensten, ineens kende iedereen Zoom en
Teams. Maar niemand vroeg zich af waaróm
we zo soepel konden omschakelen. Dan geldt
opnieuw: achter al die dienstverlening ligt
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de uitstekende digitale infrastructuur die we

dat de digitale eeuw begonnen is. En dat dat

in Nederland aanbieden, met alle glasvezel-

een enorme impact gaat hebben. De precieze

producenten, telecomoperators, leveranciers

impact is niet te voorspellen, maar één ding

van apparatuur en de andere ketenpartners
in de breedbandindustrie.’

is zeker: een goede en veilige breedbandinfrastructuur is de basis. Ze hebben daar

ENORME GROEI STELT HOGE EISEN

onvoldoende zicht op, hebben er onvoldoende
-

‘Net als bij wegen, havens en vliegvelden geldt

middels een vaste commissie Digitale Zaken

dat ook de digitale infrastructuur continu

in het leven geroepen. Dat is een positieve

uitgebouwd en onderhouden moet worden.
Het verschil met het wegennet is de enorme

ontwikkeling. Corona heeft ons ook het
belang laten zien van vitale industrie op

groei van het dataverkeer. In 2020 verwerkte

eigen bodem, en dat belang zal alleen maar

de AMS-IX maar liefst 35% meer verkeer dan
in 2019. Stel je zo’n groei even voor bij het

verder toenemen. Dat besef hoort bij de nieuwe economie en daar moeten we een nieuwe

wegverkeer… Voor de breedbandnetwerken
is die impact niet veel kleiner, het is alleen
minder zichtbaar voor de buitenwereld.’

balans in vinden. Naast een hoge kwaliteit is
ook datasecurity van het grootste belang.’

ONVOLDOENDE OP DE POLITIEKE
AGENDA
‘Internet is inmiddels een van onze vitaalste
infrastructuren. Dat moet nog veel beter op
de agenda in Den Haag. Het is cruciaal dat de
Nederlandse politiek beseft wat het betekent

NEDERLANDSE INDUSTRIE
INTERNATIONAAL TOONAANGEVEND
een prima uitgangspositie. De Nederlandse
glasvezelindustrie neemt in Europa een
vooraanstaande positie in. Uit ons land komt
een brede groep leveranciers van buizen en

‘Ook de digitale infrastructuur
moet continu uitgebouwd
en onderhouden worden,
om de enorme groei van het
dataverkeer te verwerken’

‘Internet is inmiddels
een van onze vitaalste
infrastructuren’
installatiematerialen, en meerdere toonaanen Draka, dat inmiddels onderdeel is van de
tuur hebben we een sterke rol. Eindhoven als
hightech regio klinkt misschien als een marlijkse beurs van de Europese FttH Council is
het aantal Nederlandse bedrijven zeer groot,
net als het aantal Nederlanders dat internationaal in deze sector werkt. We mogen trots
zijn op onze eigen industrie. En trouwens,
zijn we er in Nederland wel voldoende van
le bedrijf is – hoger gewaardeerd op de beurs
dan Shell en Unilever bij elkaar opgeteld?’

ZORGEN VOOR HET JUISTE SPEELVELD
‘In dat speelveld moet de politiek geen specide juiste wijze faciliteren en zorgen voor een
uitgebalanceerd speelveld. Dat geldt bijvoorbeeld ook in de discussies over toegang – je
moet het op een nette en praktische manier
regelen, die zowel recht doet aan de marktpartij die de langetermijninvestering heeft
gedaan als aan de provider die van het netwerk gebruik moet kunnen maken. Allebei
moeten de kans hebben om hun investering
terug te krijgen.
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Uiteindelijk is het doel dat de consument
kan kiezen uit een keur aan veilige digitale
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producten en diensten die continu verandespelen hierin een hele belangrijke rol, want
zij faciliteren de infrastructuur en de diensten die digitale samenleving laten groeien
en bloeien.’

MINISTERIE VOOR DE DIGITALE
SAMENLEVING
‘Wat mij betreft is het hoog tijd voor een
ministerie voor de digitale samenleving.
De digitale economie heeft onze samenleving

GERLAS VAN DEN HOVEN

radicaal veranderd – en dat proces is nog in
volle gang. In die ontwikkeling is het geen
doel op zich om hier een eigen tech-reus of
een contentpartij te faciliteren. De rol van de
overheid is om de omgeving te creëren waarin zo’n partij kan ontstaan. Dat vraagt goede
infrastructuur, goede randvoorwaarden en
een eerlijk speelveld voor allerlei partijen,
niet alleen voor de allergrootste spelers.
Het is een complex terrein, dat visie en veel
expertise vraagt. Een toegewijd ministerie
is nodig om dit aan te jagen.’

CEO Genexis

UITEINDELIJK KIEST IEDEREEN
VOOR GLASVEZEL

Board member FTTH Council Europe

de breedbandsector in het algemeen, het
gaat ons niet om het behartigen van deelbelangen. Daarom trekken we samen op.
Waar in de begintijd sprake was van de strijd
der kabel- en glasvezelbrancheverenigingen,
is dat inmiddels verleden tijd. Sterker nog,
we zijn gefuseerd en we schrijven samen een
boek. In Nederland hebben we fantastische
breedbandinfrastructuren en uiteindelijk
maakte zelfs Ziggo bekend dat het in nieuwbouwwijken kiest voor de aanleg van glasvezel. En ook 5G kan natuurlijk niet zonder
glas. Glasvezel vormt de basis van onze
nieuwe maatschappij en dat biedt een
geweldig perspectief voor onze industrie.’

Board member Waystream AB

Chairman GX Group

Voorzitter NLconnect

Voorzitter eSociety Platform

Er waren nog geen geschikte kabels, nauwelijks modems
en slechts zware backbone-buizen. Er waren geen klanten en
geen dienstverleners. Internet stond pas in de kinderschoenen.
Een netwerkontwerp moest nog worden gemaakt. Of een
rendabel businessmodel haalbaar was, was onduidelijk.
Maar een visie was er wél: koper en kabel zijn te traag en
uiteindelijk niet toekomstvast.
Pionierende ondernemers sloten in 2001 de eerste Nederlandse
woningen aan op glasvezel. In felle concurrentie én in
nauwe samenwerking ontwikkelden ze stap voor stap een
compleet nieuwe markt. Een terugblik op 20 jaar FttH laat
zien hoe visionaire ondernemers, welwillende bestuurders,
dappere investeerders, slimme telecombedrijven, innovatieve
fabrikanten en producenten, handige technici, inventieve
aannemers, snelle marketeers, internettende consumenten
en bevlogen bewoners samen 4 miljoen glasvezelaansluitingen
in de meterkast wisten te realiseren.
In het jaar waarin een enorme versnelling in de aanleg
plaatsvindt, kijken we terug én vooruit. Want naar verwachting
kan ruim voor 2030 heel Nederland internetten via glasvezel.
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