
Security en mobility zijn thema’s die 
sterk met elkaar samenhangen. Daar 
spreekt eigenlijk iedereen continu 

over, zeker toen er massaal thuisgewerkt ging 
worden. Maar ook door ondernemers die bij-
voorbeeld een kapperszaak of café uitbaten. 
Zowel de thuiswerker, als klanten in een pu-
blieke gelegenheid en de bezoekers in een 
zakelijke omgeving, willen met hun endpoints 
het internet op. Wifi is dan vaak de techno-
logie onder deze communicatie. Daarnaast 
maakt iedereen zich terecht zorgen over se-
curity. Wifi moet veilig zijn.  In zakelijke omge-
vingen gaat het daarbij vaak om verbindingen 
tussen endpoints en het LAN. Mijn rol binnen 
Netgear is vooral de security van dit LAN, dus 
de netwerkbeveiliging. Ik houd me niet bezig 
met internet- of cybersecurity.”

Sterke band met partners
“Kijk je naar Netgear, dan kun je zeggen dat 
we ons in een divisie richten op de consu-
mentenmarkt, dat noemen we de Connec-
ted Home Products. Daarnaast is er Netgear 
SMB, gericht op het midden- en kleinbedrijf.  
In die markt leunen we zeer op onze part-
ners, en wij niet alleen: ook voor de eindklan-
ten is de IT-dienstverlener van groot belang.  
Kleinere ondernemingen zijn bezig met hun 
handel. Veel zzp’ers, ook als ze vanuit huis 
werken, ook. Die hebben geen ruimte voor een 
IT-afdeling. 
In de praktijk brengen deze bedrijven hun IT 
onder bij Managed Service Providers. Dat 
maakt security van belang. Je introduceert im-
mers als kleine onderneming een derde partij, 
de MSP, om jouw IT-netwerk, dat van levens-
belang is voor je onderneming, te managen. 
Dus de MSP moet security echt goed begrij-
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pen. Als die zegt: “ik manage dit alles voor jou 
en je klanten, maak je geen zorgen”, dan moet 
je daarop kunnen vertrouwen. 
Netgear geeft dat vertrouwen. Dat is onder-
deel van onze business en van het ontwerp 
van onze producten. Het gaat om vertrouwen 
tussen Netgear en onze klanten, dat zijn bij-
voorbeeld de MSP’s, maar we willen nadruk-
kelijk ook het vertrouwen tussen die partners 
en hun klanten, de eindgebruikers, ondersteu-
nen.”

Drie gebruikerssegmenten
“Je vraagt wat dan die eindklanten voor  
ondernemingen zijn. Ik onderscheid eigenlijk 
drie segmenten. Allereerst de Micro business. 
Dat kan een café zijn, of een kapperszaak.  
Of een zzp’er die diensten levert. Zij willen 
hun schaarse tijd gebruiken om klanten te 
bedienen, niet om hun wifi te optimaliseren. 
Dat doet de MSP voor ze. Onze producten 
voor deze groep gebruikers zijn eenvoudig te  
gebruiken en betrouwbaar.
De tweede groep end-users bestaat uit thuis-
werkende professionals. Dat hoeven niet per 
se zzp’ers te zijn. Zeker sinds covid werken 
veel mensen thuis. Ze hebben continu contact 
met de kantooromgeving. Zij willen niet alleen 
goed en veilig wifi voor deze zakelijke activi-
teiten, maar ook voor het wifi-gebruik thuis. 
Ze willen bijvoorbeeld een Zoom-call kunnen 
voeren, terwijl de kinderen Netflix kijken. 
Qua security betekent dit, dat data niet weg 
mag lekken. Dat er geen connectie is tus-
sen zakelijk gebruik van het netwerk en  
persoonlijke activiteiten.
Tot slot onderscheid ik, zeg maar, de ‘echte’ 
SMB-ondernemingen, die een kantoorruimte 
hebben op een iets grotere schaal. Meerdere 

‘ Wij maken het vertrouwen  
tussen partners en hun  
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kantoorverdiepingen of een industriële omge-
ving, bijvoorbeeld.” 

Elk segment eigen focus
“Elk van de drie gebruikerssegmenten kiest 
voor de modernste technologie, maar er is 
een verschil in focus. De Microbusiness die 
ik schetste is sterk gericht op het budget, op 
lage kosten. Het netwerk moet betrouwbaar 
zijn, stabiel, en groot genoeg om een relatief 
beperkt aantal klanten veilig van connectie te 
voorzien. Ze zullen kiezen voor Wifi 6, omdat 
die technologie toekomstbestendig is, maar ze 
verlangen wellicht niet de hoogste performan-
ce. Dat laatste zien we wel bij thuiswerkende 
professionals. Juist omdat zij niet alleen veilig 
en stabiel willen communiceren met collega’s, 

leveranciers en klanten, maar ook omdat het 
netwerk tevens voor gaming of streaming 
wordt gebruikt. Ze willen daarnaast een op-
timaal bereik in het hele huis. Hun budget 
kan iets hoger zijn dan bij de Microbusiness.  
Dit geldt uiteraard ook voor relatief kleine pro-
fessionele kantooromgevingen: denk aan een 
advocatenpraktijk, een artsenpost of archi-
tectenbureau. Ook zij willen het hele kantoor 
goed en vooral veilig verbinden.
Bij de grotere SMB-ondernemingen is het 
beeld iets minder helder. Een heel belang-
rijk element is, dat de oplossing schaalbaar 
moet zijn. Als een school het wifinetwerk  
alleen gebruikt voor administratieve proces-
sen, dan hoeft de performance niet van het 
hoogste niveau te zijn. Op het moment dat 
je het netwerk inzet om tweehonderd leerlin-
gen in het auditorium te laten werken ligt de 
lat fors hoger. Om bij het voorbeeld van een 
school te blijven: ook deze organisaties ken-
nen doorgaans een beperkt budget. Ze ge-
ven geld uit aan technologie die lang mee zal 
gaan. Wellicht kopen ze nu nog Wifi 5-appa-
ratuur, maar als Wifi 6 het straks overneemt 
als dominante technologie, willen ze niet het 
complete netwerk vervangen. De infrastruc-
tuur moet het mogelijk maken toekomstige 
generaties op te nemen in het netwerk en het 
moet schaalbaar zijn.”

Gebruik vooral Virtual LAN
“We zagen al bij thuiswerkers dat het net-
werk voor verschillende activiteiten wordt 
gebruikt. Het is van belang dat partners bij 
hun klanten het netwerk opdelen in verschil-
lende zones, dit in de vorm van Virtual LAN’s.  
Zo is er bijvoorbeeld een gastennetwerk, ge-
scheiden van het zakelijke netwerk. Ook is 
het van belang IoT-devices onder te bren-
gen op een separaat Virtual LAN. Al was het 
maar omdat deze toestellen vaak relatief 
eenvoudig te hacken zijn en je niet wilt dat 
criminelen vanuit die IoT-apparaten andere 
delen van het netwerk bereiken. Tot slot zou 
je, bijvoorbeeld bij grotere organisaties, nog 
een VLAN kunnen inrichten voor bepaal-
de administratieve of financiële processen.  
Dit maakt een onderneming, van elke om-
vang, direct een stuk minder kwetsbaar. 
Uiteraard biedt Netgear zijn partners de 
mogelijkheid voor remote management 
van alle locaties en omgevingen met het  
Netgear Insight-platform. Zo kan de partner 
nog allerlei extra diensten aanbieden om klan-
ten de ervaring te bieden.” ◾
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