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Wie de stand van de afgelopen Fenexpo 
bezocht, zag dat CAB holland ook op het 

gebied van telefonie zijn mannetje staat:  
de nieuwste techniek HIP  (Hosted IP Telefonie) 
heeft zijn weg al naar heel wat klanten van CAB 
holland gevonden. ‘In deze uitgave van ICweeTjes 
geeft Marcel van Eeden hierover duidelijke uitleg,’ 
zegt Jos. ‘Voor mij is belangrijk dat onze klanten 
weer zien dat we ze elke nieuwe ontwikkeling op 
ICT-gebied kunnen bieden.’

En daarmee komt Jos op zijn mensen. ‘Kijk,’ zegt hij, 
‘bij ons gaan de ontwikkelingen werkelijk razendsnel. 
De ICT van vandaag is morgen alweer achterhaald, bij 
wijze van spreken. Dat vergt veel van onze mensen.  
Ze moeten hun dagelijkse werk optimaal uitvoeren en 
tegelijk moeten ze bijblijven op hun vakgebied.  
En ik ben er trots op dat ik kan zeggen dat hun dat 
goed lukt.’ 

Regelmatig volgen Jos zijn mensen dan ook een 
bijscholingscursus. Maar hij ziet ook de nodige 
mensen naar het pand van CAB holland komen 
om examen te doen. ‘Mensen die een examen 
moeten doen voor een certificaat van Microsoft 
bijvoorbeeld, doen dit sinds kort bij ons.  
Maar zo zijn er meer ICT-gerelateerde examens 
die hier worden afgenomen. We hebben er de 
ruimte voor, zowel wat betreft de parkeerplaats 
en de lokalen.’

Jos toont tot slot een foto van het door hem 
gesponsorde kampioensteam van basketbalclub 
de River Trotters. ‘Sport is bij CAB holland 
belangrijk. Niet alleen doen heel veel van onze 
mensen actief aan allerlei sporten, ook sponsoren 
we de nodige teams. En als er dan een team 
kampioen wordt, zijn we daar allemaal trots op.’

Bijvoorbeeld een koppeling maken met het CRM pakket of e-mail 
systeem en video-vergaderen. Je kunt met je Smartphone bellen alsof 
je op je telefooncentrale bereikbaar bent. Nog een pluspunt: voor 

vast en mobiel bellen kunnen wij ook 
abonnementen leveren voor een vast maand 
bedrag, inclusief tikken en sms.’

Directeur Marcel van Eeden van CAB holland krijgt de volgende 
vraag nogal eens gesteld: we hebben als bedrijf net een VOIP-

centrale gekocht, is deze nu al achterhaald door HIP, Hosted IP 
Telefonie?

Marcel kan deze vragenstellers 
gerust stellen. ‘Kijk, wij leveren 
een VOIP HIP/ VOIP combinatie. 
HIP staat voor Hosted IP 
Telefonie. Dit betekent dat 
iedere VOIP klant gebruik kan 
maken van een telefooncentrale 
in een datacenter. Het resultaat 
hiervan: er is voor de klant 
geen investering meer nodig in 
een nieuwe telefooncentrale. 
Hosted Telefonie betekent dus 
dat de klant telefoneert via een 
kwalitatief zeer hoogwaardige IP 
verbinding.’

Marcel legt verder uit: ‘VOIP is 
bellen over een computernetwerk, bijvoorbeeld internet of een eigen 
lokaal netwerk. Een VOIP telefoontoestel kan de klant direct op het 
computernetwerk aansluiten. Hij kan er dan gewoon mee bellen, maar 
het biedt ook nog vele andere mogelijkheden. 
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Marcel van Eeden: ‘HIP telefonie voor 
het nieuwe werken op elke plaats, met 
elk toestel op elk moment’

Jos Baggerman: 
‘Sport? Daar doen we veel voor’

Marcel van Eeden

Hart voor uw ICT
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Over HIP

Meer functionaliteiten voor een vast bedrag per 
maand.

Onder de naam HIP levert RoutIT Hosted Telefonie over 
IP. Dit betekent dat u telefoneert via een kwalitatief 
zeer hoogwaardige IP verbinding, zonder dat u hoeft te 
investeren in een kostbare telefooncentrale.  
De spraak (en optioneel video) is van superieure HD 
kwaliteit, de mogelijkheden zijn zéér uitgebreid en 
de kosten lager dan bij traditionele telefonie. Indien 
gewenst kunnen er koppelingen worden gemaakt met 
Outlook adresboeken of andere applicaties zoals CRM-, 
administratie- en ticketsystemen. Met Hipper bedient 
u uw telefooncentrale op afstand met uw smartphone. 
Met HIP telefonie innoveert u en bent u klaar voor het 
nieuwe werken op elke plaats, met elk toestel op elk 
moment.

Jos Baggerman

Uw gasten ontvangen in ons gebouw? Dat kan!
Wie een ruimte wil huren in het gebouw van CAB holland, kan dat doen. Al vanaf een uur is dat 
mogelijk. Uiteraard staat de kantine ook ter beschikking en zijn de koffie en thee gratis, net als het 
parkeren. Voor meer informatie e-mail naar l.ariaans@cabholland.nl Bellen kan natuurlijk ook. 



Frank Vlot (28):  
van een volleybalcarrière 
naar een carrière bij 
CAB holland

Ooit speelde Frank volleybal op topniveau. Voor de kenners, hij 
verleende zijn diensten onder meer aan Martinus. Tot hij zijn 
enkelbanden afscheurde.

‘Een val, waarbij ik verkeerd neerkwam,’ blikt hij terug. Het betekende 
afscheid nemen van de Johan Cruyff University waar hij op zat, nadat 
hij het CIOS had doorlopen.
‘Toen stond ik voor de keuze: gaan studeren of gaan werken.  
Via vakantiewerk ben ik toen bij CAB holland terechtgekomen.  
Dat werk vond ik al leuk, maar toen de directeur mij vroeg of ik niet 
vast bij CAB holland wilde komen werken, werd het nog veel leuker.’
Als servicemanager beheert Frank nu onder andere de grotere hardware-
contracten.
‘Een baan waarin ik veel met leveranciers en met klanten te maken heb. 
Afwisselend genoeg, dus,’ besluit hij. En voor wie er nieuwsgierig naar 
is, jazeker, hij speelt nog altijd volleybal. Maar dan als recreant.

Marcel Lip (48), ICT-specialist bij de gemeente Gorinchem, 
heeft een intensief ICT-project achter de rug. ‘In grote 

lijnen: we hebben de gehele actieve netwerkinfrastructuur voor de 
werkplekken en servers vervangen. Hierbij waren ook de Veerdienst, 
Gemeentereiniging, de Groenvoorziening en het museum betrokken.’

Marcel Lip weet waarover hij spreekt als het over zijn vakgebied, de ICT 
gaat. Inmiddels werkt hij elf jaar bij de gemeente Gorinchem, daarvoor 
was de ICT bij Boskalis en het Gemeentelijk Rekencentrum van Rotterdam 
bij hem in goede handen. 

Marcel: ‘De vervanging van ons netwerk binnen de 
gemeente Gorinchem en bijkomende diensten kwam 

afgelopen zomer in beeld. Meerdere partijen 
hebben toen gereageerd om deze klus met ons te 
gaan klaren. CAB holland kwam daarbij – gelet 
op de prijs en kwaliteitsverhouding – als beste 
uit de bus. Het ging om een traject waarbij 
advies, levering, realisatie en vier jaar nazorg 
waren betrokken.’

Inmiddels is voor de eerder genoemde locaties 
ook een WiFi-netwerk ontworpen, geleverd en succesvol 
geïnstalleerd. Marcel: ‘Ook hierbij hebben we vier jaar 
onderhoud van CAB holland. Nu staan we voor de volgende 
stap: we gaan ook een WiFi-netwerk voor onze eigen 
mensen ontwikkelen en installeren. Uiteindelijk willen 
we zover komen dat we ook WiFi voor onze buitenlocaties 
hebben.’

Marcel heeft er alle vertouwen in dat ook deze projecten 
goed zullen gaan verlopen. ‘CAB holland heeft hier goed 
werk geleverd. En ik heb er alle vertouwen in dat ze dit de 
komende jaren ook zullen blijven doen.’

Bas Kuijten is Business Manager voor het Canon Partner Channel. 
‘Een hele mond vol,’ zegt hij lachend. ‘Maar het komt erop neer 

dat ik bijvoorbeeld CAB holland begeleid in projecten rondom onder 
andere documentmanagement-oplossingen.’

Als voorbeeld noemt Bas factuurverwerking. ‘Daar kun je een aanzienlijke 
tijd- en efficiencywinst realiseren als dit proces wordt gedigitaliseerd.  
Dat is precies wat CAB holland voor zijn klanten doet: efficiency verhogen  
en tegelijk omslachtige processen vereenvoudigen. 

Als Canon hebben wij een naam waar 
het gaat om totaalconcepten van 
oplossingen die consultancy, hardware, 
software, implementatie en organisatie 
combineren. Het resultaat hiervan is 
helder als glas: de efficiëntie binnen 
een organisatie neemt toe door het 
inrichten van een optimale document 
infrastructuur. 

Dat betekent: optimaal gebruik van documentstromen, printsystemen 
en software-oplossingen. En beter inzicht in printstromen en 
bedrijfsprocessen plus een kostenreductie. De documentmanagement 
specialisten (service engineers) van CAB holland zijn op dezelfde wijze 
getraind als de mensen van Canon, waardoor ze over een uitstekende 
deskundigheid beschikken. Dat betekent dat klanten van CAB holland in 
iedere situatie snel kunnen terugvallen op mensen met kennis.’

Marcel Lip: ‘CAB holland heeft goed 
werk geleverd’

Bas Kuijten:‘Samen efficiency 
verhogen en omslachtige 
werkprocessen vereenvoudigen’

‘CAB holland kwam 
daarbij – gelet 
op de prijs en 

kwaliteitsverhouding – 
als beste uit de bus’
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‘Dat is precies 
wat CAB holland 
voor zijn klanten 
doet: efficiency 

verhogen en 
tegelijk omslachtige 

processen 
vereenvoudigen’


