
FIBER CARRIER ASSOCIATION ORGANISEERT NETWERKEVENT VOOR DE GLASVEZELSECTOR

De vijfde editie van de Fiber 
Vakdag staat voor de deur. Dit 
toonaangevende evenement 

voor de vakbranche wordt bezocht 
door meer dan 300 specialisten op 
het gebied van glasvezeltechniek en 
alles wat daarbij komt kijken. Channel
Connect sprak in het kader daarvan 
met Andrew van der Haar, Managing 
Director van de FCA. De FCA verenigt 
Nederlandse carriers om onderlinge 
samenwerking te bewerkstelligen. Het 
doel is om carriers, overheid en ge
bruikers op één lijn te brengen.

Glasvezel is hot
Andrew van der Haar: “Glasvezel is 

een hot topic. Als industrie hebben 
we hoge doelen, we willen 8 miljoen 
huishoudens aangesloten hebben 
in 2030, daar wordt nu flink aan ge
werkt. Eind 2021 hadden al 4,5 mil
joen huishoudens toegang, een jaar 
eerder waren er dat nog 3,3 miljoen. 
Met deze mooie groeicijfers is die 
ambitie ook haalbaar geworden.”
Iedereen krijgt nu de kans om op 
 korte termijn aangesloten te worden 
op de infrastructuur voor de toe
komst. “Nederland is al jaren wereld
wijd in de bovenste regionen te vin
den op het gebied van bandbreedte. 
Zo staan we volgens de Digital Eco
nomy and Society Index (DESI) uit 

2021 op de tweede plaats wat be
treft het aanbieden van breedband 
in de breedste zin van het woord. 
We  maken al  jaren een succesvol 
programma voor professionals in 
de glasvezelindustrie, voor beleids
medewerkers, gemeenten en (regi
onale) initiatieven. Zij worden niet 
alleen door ons bijgepraat, ze sluiten 
ook waardevolle samenwerkingen of 
houden elkaar tot lang na het event 
op de hoogte.” ◾

Fiberspecialisten  
komen samen op  
Fiber Vakdag 2022
Nederland is bezig met een ambitieus plan om elke woning 
 aangesloten te krijgen op glasvezel. Op de komende Fiber 
Vakdag 2022 op 11 oktober in Harderwijk staat de Fiber 
Carrier Association stil bij dit plan. Waar staat Nederland 
nu in vergelijking met Europa? Tekst Hans Steeman

Tijdens het evenement gaat een aantal specialisten in op diverse topics.
• Samenwerken cruciaal binnen glasvezelsector
Concurrentie op de fysieke laag is echter een minder 
goede ontwikkeling. Dit leidt namelijk niet per definitie 
tot een prijsvoordeel voor consumenten en bedrijven. 
Andrew van der Haar presenteert daarom zijn visie over 
hoe de sector samen tot de beste oplossing kan komen.
• Standaardisatie
Standaardisatie binnen de glasvezelsector én de com
binatie met smart buildings is een uitdaging. Ook raakt 
de glasvezelsector in Nederland versnipperd. Er is één 
grote partij die glasvezelnetwerken realiseert en be
heert, maar er zijn ook tientallen kleinere aanbieders. 
Partijen kunnen niet eenvoudig van elkaars netwerk 

gebruik maken, waardoor onnodig veel moet worden 
gegraven.
•  Den Haag en de glasvezelsector; de weg naar  

synergie
Het digitale zenuwstelsel van onze samenleving werkt 
uitstekend. Maar steeds vaker roepen politici op basis 
van onderbuikgevoelens, dat de kosten van datacenters 
en glasvezelverbindingen te hoog zijn. Kees  Verhoeven 
(voormalig Tweede Kamerlid) gaat als adviseur van 
de FCA daarom met de bezoekers in gesprek. Ieder
een krijgt de kans om de wensen van hun organisatie 
te  delen.
Zie voor meer informatie fibervakdag.nl
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