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Onze steden groeien sneller dan ooit. Dat zorgt voor uitdagingen op het gebied 

van mobiliteit, energievoorziening, veiligheid en duurzaamheid. Besturen, bedrijven 

en burgers slaan de handen ineen om slimme oplossingen te vinden. Daarbij 

 maken ze gebruik van toekomstgerichte technologie die een stad transformeert 

tot een smart city. Eurofiber heeft het hoogwaardige glasvezelnetwerk om deze 

digitale transitie mogelijk te maken. Een open infrastructuur met de vrijheid om 

uw eigen applicaties te kiezen. Is connectiviteit voor uw stad of regio ook cruciaal? 

Ga dan naar eurofiber.nl/overheid. Eurofiber. Lifeline for the digital society

Overheid
Hoe wordt uw stad 
een smart city?

“Een geweldige manier 
om it-budget te besparen”

Tweedehands Microsoft  licenties via License Partners

“En dat terwijl je zonder enig risico gebruikte 
Microsoft -licenties kan aanschaff en. Bovendien 
bespaar je op die manier vele duizenden euro’s!” 
Zijn fi rma License Partners helpt onder meer de 
Veiligheidsregio en het Ministerie van Defensie 
en diverse andere overheidsinstanties om fors op 
it-budget te besparen. “Bij de aan- en verkoop van 
tweedehands soft warelicenties is er bijna altijd 
een besparing mogelijk”, vertelt Lindemans. 
“Enerzijds door de aanschaf van voordelige 
gebruikte licenties en anderzijds door de verkoop 
van oudere en overtollige licenties.” 

Hybride oplossing
Ondanks de vaak veel hogere kosten voor Offi  ce365 
ten opzichte van kooplicenties, kiezen organisatie 
hiervoor. Zij kunnen dan hun gekochte overtollige 

licenties verkopen. Dit 
levert extra budget op 
waarmee eventueel 
andere it-uitgaven 
bekostigd kunnen 
worden. Voor bedrijven 
en organisaties die 

enerzijds goede functio  naliteit en anderzijds 
signifi cante besparingen op hun licentieportefeuille 
willen, is een hybride oplossing vaak dé oplossing. 
Lindemans: “Bepaalde functionaliteit die 
bijvoorbeeld uitsluitend bij Soft ware Assurance 
(SA) wordt geleverd, kan prima gecombineerd 
worden met tweedehands licenties waarvoor geen 
SA nodig is.”

Het verkeerde been
De aan- en verkoop van gebruikte licenties is 
juridisch waterdicht, mits gedaan volgens de regels. 
Het Europese parlement heeft  al in 2009 duidelijke 
regels opgesteld en het Europese Hof van Justitie 
heeft  deze in 2012 nog eens bekrachtigd. “Toch 
horen wij helaas nog te vaak dat de soft warefabri-
kant en uitvoerende SAM-consultants onheuse 

stellingen en aanna-
mes gebruiken”, aldus 
Lindemans. “Natuurlijk 
willen zij nieuwe 
licenties verkopen, 
maar daarmee zetten 
ze organisaties op het 
verkeerde been. 
Ze worden onnodig bang gemaakt, waardoor 
besparingen uitblijven en (gemeenschaps-)geld 
onnodig wordt verspild. Mijn boodschap: laat u 
goed adviseren en niet misleiden. Deze partijen 
staan immers niet boven de wet.”

Te mooi om waar te zijn
De handel in Microsoft  licenties heeft  ook een 
keerzijde. Lindemans vertelt dat momenteel een 
tsunami aan licentieaanbieders ‘gebruikte’ 
Microsoft  Offi  ce 2019 licenties aanbiedt tegen 
ramsjprijzen van rond de dertig euro. “Als je weet 
dat dergelijke nieuwe licenties enkele honderden 
euro’s kosten, kun je op je vingers natellen dat die 
goedkope propositie echt te mooi is om waar te 
kunnen zijn. Waar geld valt te verdienen, duiken 

maar al te vaak cowboys en zelfs boeven op. Zorg 
daarom dat je zaken doet met een betrouwbare 
partij, die gespecialiseerd is in de overdracht van 
gebruikte licenties, en vraag referenties op. Want 
gelukkig zijn er ook bonafi de juridische adviseurs 
die de spelregels omtrent tweedehands licenties 
haarfi jn kunnen uitleggen en organisaties daarin 
kunnen adviseren.”

Tot besluit benadrukt Lindemans nog maar eens 
hoe weinig bekend het is dat via gebruikte licenties 
veilig en legaal enorme besparingen kunnen worden 
gerealiseerd. “Kies voor besparen zonder risico. 
De Politie en Overheid kozen ook voor License 
Partners.” 

 www.licensepartners.nl

door: Gerrit Jan Logt

“Het is gewoon doodzonde”, verzucht Raymond 
Lindemans, partner bij de fi rma License Partners, 
die zich specialiseert in het kopen en verkopen van 

gebruikte soft warelicenties. Teveel organisaties maken 
zich volgens hem nog ten onrechte juridische zorgen. 

De drie partners van License Partners (vlnr): Michel Post, Raymond Lindemans en Jan Peter Dompeling.

Met een hoog praktisch gehalte stipt Ljungkvist de 
belangrijkste elementen en capaciteiten aan die tot 
snelheid moeten leiden.  SBAB – bijna 500 
medewerkers en bijna 400.000 klanten – heeft  
vanaf de oprichting in 1985 uitsluitend ‘online’ 
klantcontact. In het begin verliep dat contact via 
de telefoon, later via de website, mobiele applicaties 
en social media. De banksector digitaliseert zo snel 
dat je er bijna bang van zou worden, zo meent 
Ljungkvist. “Als digitale speler in het digitale 
speelveld ontdekten wij dat snelheid de belangrijkste 
vaardigheid is om te kunnen groeien. Uiteraard zijn 
zaken als schaalbaarheid, fl exibiliteit, innovatie, 
effi  ciency, robuustheid en duurzaamheid ook 
essentieel om succesvol te zijn. Maar snelheid 
speelt in alles een cruciale rol. Het in productie 
nemen van nieuwe services, de bestaande services 
continu verbeteren, excelleren in klantcontacten 
en het managen van de toenemende regelgeving. 
Om dit alles snel te kunnen doen binnen de 
grenzen van een hoog niveau van betrouwbaarheid, 
prestaties en veiligheid, moeten twee ingrediënten 
tot in de puntjes op orde zijn: de architectuur en 
de manier van werken.”

Autonome teams
Qua werken noemt de CIO als eerste het leren 
werken volgens de agile manier. “We willen dingen 
snel in productie nemen, kijken hoe ze presteren. 
Als het fl opt, nemen we het terug, werkt het goed 
dan werken we het verder uit. Deze manier van 
experimenteren en leren vergt moed, maar je wilt 
zo vroeg mogelijk weten of iets levensvatbaar is of 
niet. Op deze manier kunnen we heel snel 
veranderingen uitproberen. Een tweede vereiste 
om echte snelheid te bereiken is het werken met 
autonome teams. In ons geval zijn dat teams waarin 
alle benodigde competenties aanwezig zijn – product 
experts, engineers, services experts enzovoort 

– uit eigen gelederen of van buitenaf. Bovendien 
werken deze teams volledig onafh ankelijk van elkaar 
en over afdelingen heen. Als het rode team moet 
wachten op het blauwe team, creëer je vertraging. 
Wachten is de grootste vijand van snelheid. Ieder 
team heeft  zijn eigen expertise. Het groene team 
is goed in groene dingen, het blauwe team in 
blauwe dingen enzovoort. Dankzij hun zelfstan-
digheid en volledige competentie kunnen deze 
teams optimaal en snel functioneren.”

Leiderschap
Als CIO geeft  Ljungkvist leiding door het stellen 
van doelstellingen. “Ook”, zo voegt hij daaraan toe, 
“vermijd ik het zogeheten ‘hippo-ing’ zoveel 
mogelijk. Je weet wel, het volgen van de ‘highest 
paid persons opinion’ – de mening van de best 
betaalde persoon. Vaak ben ik dat namelijk zelf, dus 
ik zeg de teams niet wat ze moeten doen en hoe ze 
het moeten doen. De verzamelde competenties in 
ieder team kunnen dat veel beter zelf uitvogelen. 
Ik zet de doelen, zorg dat het team zich daaraan 
wijdt en ondersteun ze daar zoveel mogelijk bij. 
Dag en nacht.”

De vierde capaciteit in de manier van werken is 
het ophakken van de opleveringen. Ljungkvist: 
“Wij hebben geleerd om waarde zo vroeg mogelijk 
in het proces op te leveren. Dat bereiken we met 
zo kort mogelijk iteraties in de oplevering.”

“ Wachten is de grootste 
vijand van snelheid”

Open Stack
Zoals ieder bedrijf dat al een jaar of dertig aan de 
weg timmert, heeft  ook SBAB te maken met legacy, 
of zoals Ljungkvist het formuleert, “een zware 
rugzak vol met technologische troep. Ongeveer 
70 procent van onze systemen bestaan uit 
monolithische componenten die heel moeilijk aan 
te passen zijn. Wanneer twee teams gelijktijdig 
dingen willen aanpassen in een van die enorme 
componenten, weet je bijna zeker dat het tot 
problemen gaat leiden in productie. Daarom willen 
wij onze infrastructuur zoveel mogelijk ontkoppelen. 
Een ontkoppelde code basis, ontkoppelde services 
enzovoort, zodat de architectuur zoveel als mogelijk 
modulair is opgebouwd. Dit is een vereiste om een 

snelle time-to-market 
te bereiken met 
regelmatige en 
zelfstandige releases, 
continue verbetering, 
innovatie en een life 
cycle management die 
staat als een huis. Wie 
snel wil zijn, moet heel 
goed weten waar en in 
wat hij snel wil zijn. 
Het is ondoenlijk om op 
het volledige speelveld 
snel te zijn. Daarom 

hebben wij de legacy-systemen in de kelder 
overgedragen aan partners, zodat wij ons op het 
klantcontact kunnen focussen. Met name de 
integratielagen en klantinterfaces moeten we vaak 
en snel kunnen aanpassen. Daarom rollen de 
zelfstandige teams in hoog tempo microservices en 
front-end spullen uit op het Open Stack platform.”
Ljunkvist benadrukt hoe belangrijk het is om iedere 
stap in de keten waar mogelijk te automatiseren. 
“Testen, uitrollen, beveiliging, het instellen van 
alarmen en ga zo maar door. Misschien dat zelfs 
het coderen in de toekomst automatisch zal gaan.”

Resultaten
Tot aan september 2017 werkte de it-afdeling van 
SBAB nog met maandelijkse uitrollen. “We 
verzamelden een enorme stapel aan code”, vertelt 
Ljunkvist, “prikten een geschikt weekend op de 
kalender en haalden de systemen down voor 
onderhoud. Vooraf zeiden we ‘sorry’ tegen de klant 
voor het feit dat ze tien uur geen service hadden. 
En dan maar bidden dat niets dramatisch mis zou 
gaan. Meestal resulteerde deze aanpak in veel 
problemen en herwerk. In het laatste kwartaal van 
vorig jaar deden we iedere uitrol zodra deze klaar 
was. Dit deden we zo vaak mogelijk zonder enige 
downtijd. In dat kwartaal haalden we ongeveer 
140 zogeheten ‘stories’ per maand. Voor 2018 zette 
ik het doel neer om tot het dubbele daarvan te 
komen: 280 stories per maand. Dit gemiddelde 
werd door de teams al in maart gehaald, dus besloot 
ik het doel te verhogen naar 400 stuks per maand. 
Afgelopen oktober behaalden de teams al een 
ongeloofl ijk aantal van 421 gereleasete stories.”

Klas Ljungkvist, CIO, SBAB Bank: 

“ Snelheid bepaalt 
wie wint 
op het 
digitale 
speelveld”

door: Ed Lute

Tijdens de meest recente Open Stack Summit, 13-15 november in Berlijn, 
ontmoette ICT/Magazine een van de sprekers, Klas Ljunkvist. Hij is de 
CIO van de Zweedse hypotheekbank SBAB. Volgens hem is ‘snelheid’ 
de voornaamste onderscheidende factor in de digitale businessarena van 
nu. Tijdens ons gesprek schetste hij een helder beeld van het raderwerk 
van een digitale organisatie anno nu.


