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ja, detron is ambitieus. groei is dus belangrijk. 
maar dan wel gezonde groei, vindt ceo george banken.

‘daar werken we hard aan.’

EEn mooi jaar

GeorGe Banken, Ceo Detron ICt & teleCom Groep
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GeorGe Banken, Ceo Detron ICt & teleCom Groep

Was een mooi jaar. Ondanks een hele ner-
veuze markt. Sommige klanten zien we in de 
survival mode. Veel klanten staan open voor 
alles wat met kostenbesparingen te maken 
heeft. Daar scoren we op: het rationaliseren 
van kosten voor onze klanten. Maar ook op 
uitbreiding van hun business. Het succes 
blijkt uit onze cijfers. Onze omzet groeit. Van 
103 miljoen in 2011 naar 149 miljoen euro in 
2012. En dat in een sector die juist krimpt. 
Een omzetgroei van ruim 40 procent is dan 
niet verkeerd.

Door die flinke groei kennen we wel een paar 
operationele issues. In korte tijd achter elkaar 
scoren we grote projecten. In de uitvoering 
piept en kraakt dat wel eens. Waarom? Als 
je groeit, heb je nieuwe mensen nodig. Die 
weten nog niet precies hoe alles loopt. Hier-
door was de operational excellence nog niet 
op alle onderdelen voldoende aanwezig. Het 
is net als dat peertje thuis aan het plafond. 
Nét niet tot in het detail af. Klanten hebben 
we er niet door verloren. Door onze goede 
relatie met de klant kunnen we wel een potje 
breken. Maar het moet beter en daar werken 
we hard aan.
Voor gezonde groei ontkomen we dus niet 
aan meer kwaliteitscontrole. Dat betekent 
ook dat we moeten standaardiseren. Het risi-
co daarvan is bureaucratie. Heb ik een gron-
dige hekel aan. Dat is de paradox van groei. 
Groei kan groei remmen. Daarom hebben we 
in 2011 gekozen voor de business unit struc-
tuur. Binnen dit geheel van familiebedrijfjes 

gelden heldere richtlijnen en procedures. 
Wat aanzienlijk minder bureaucratisch is dan 
standaardisering over het gehele bedrijf. For 
the time being werkt het fantastisch. 
Eigenlijk draait het hierom. Als je iets belooft 
aan de voorkant, moet je dat aan de ach-
terkant waarmaken. Dat is cruciaal in onze  
business. Wij hanteren daarom de ziekenhuis-
filosofie. Als een patiënt bloedend binnen- 
komt, ga je niet eerst vragen om zijn zieken-
fondspasje. Je zorgt er eerst voor dat hij niet 
dood gaat. Dat doen we ook met onze help-
desk. We prenten onze mensen in dat een 
klant die belt waarschijnlijk al een paar uur 
problemen heeft. Die is al boos en wil gewoon 
als mens worden behandeld. Eerst het pro-
bleem oplossen, de rekening komt later wel. 

In 2012 deden we drie acquisities. Voor 2013 
verwacht ik een lager tempo. We kijken steeds 
kritischer naar de kwaliteit. Overnamekandi-
daten moeten gezond zijn en ze moeten pas-
sen binnen onze balans. Wat staat er meestal 
te koop? Tenten die in brand staan. Die willen 
we niet hebben. Tot 2011 waren we zwaar ge-
leveraged. Weinig eigen vermogen, maar veel 
groei. Dat kan nu niet meer. De mogelijkheid 
om overnames te financieren wordt steeds 
kleiner. 
De banken zijn op dit moment voorzichtig 
met de financiering van het bedrijfsleven. Dat 
snap ik. Ik heb er als bedrijf niet direct last 
van, maar mijn klanten wel. Het hele Neder-
landse bedrijfsleven zit op slot. Het MKB is 
kritisch op de banken, maar hun lobby zou 

meer gericht moeten zijn op de overheid. Het 
is in mijn ogen meer een politiek issue. Door 
wet- en regelgeving kunnen de banken nu 
eenmaal minder risico nemen. Het geld gaat 
dus naar de gezondste bedrijven. Per saldo 
gaat er minder naar het MKB. 

Onze overheid zou eens naar Duitsland moe-
ten kijken. Daar geeft de overheid garanties 
aan het MKB, waardoor de banken beter kun-
nen financieren. We geven Griekenland toch 
ook garantiekapitaal? Waarom dan niet aan 
onze eigen ondernemers? Uiteindelijk moet je 
de economie weer op gang krijgen. We zitten 
nu echt in een negatieve spiraal. Het lijkt wel 
alsof we geen enkel oog meer hebben voor 
zaken die wél goed gaan. Die zijn er heus wel. 
Neem de High Tech Campus in Eindhoven. Je 
weet niet wat je ziet. Daar bruist het. De ener-
gie spat er vanaf. Inspirerend.
Begin 2013 verkochten we Esprit aan Zig-
go. Dit draagt bij aan de groeiambities van 
Detron. Het verbetert onze balans. Detron 
wordt gezonder. Bovendien toont de verkoop 
onze strategische richting. Onze groei zit in 
ICT-dienstverlening.
We kijken positief naar de toekomst. Komen 
er nog drie ‘Griekenlanden’ voorbij? Dat weet 
ik niet. Daar hebben we ook geen invloed op. 
Wat we wel onder controle hebben, is de re-
latie met onze klant. Die is perfect. Klanten 
gunnen ons de business en zeggen het voort. 
Dat is een compliment aan onze medewer-
kers. Namens de hele directie wil ik hen en 
onze klanten bedanken. Zonder onze mensen 
en klanten geen groei.

George Banken, CEO

  ‘ Wat je aan  
de voorkant  
belooft,  
moet je  
aan de  
achterkant 
Waarmaken. 
dat is  
cruciaal  
in onze  
business.’

2012
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Kengetallen

Kengetallen 2012 Omzetverdeling naar hoofdactiviteiten

44,2%
Omzet 

In 2011: 103.215

148.885 -21,4%
Cashflow uit bedrijfsoperatie

In 2011: 7.390 

5.812 

-12,9%
EBITDA in % van de omzet

In 2011: 7,2%

6,3% -18,0%
Langlopende Schulden

In 2011: 17.070 

13.994

-9,6%
Bruto marge als % van de omzet

In 2011: 46,4%

41,9% 237,1%
Winst voor belasting

In 2011: -606 

831

18,8%
Omzet per FTE

In 2011: 221

263 -34,7%
Langlopende schulden/ EBITDA

In 2011: 2,30

1,50

30,5%
Bruto marge

In 2011: 47.851

62.427 6,7%
Loonkosten per FTE

In 2011: 65,741

70,135

21,4%
Gemiddeld aantal FTE

In 2011: 467

567 -749,5%
Werkkapitaal voor aflossingen leningen

In 2011: 735 

-4.774

25,6%
EBITDA

In 2011: 7.412

9.307 17,9%
Eigen Vermogen

In 2011: 4.085 

4.815

3,4%
EBITDA per FTE

In 2011: 15,9

16,4 -25,7%
Langlopende schulden kredietinstellingen/ EBITDA

In 2011: 1,46

1,08

(bedragen x € 1.000)

2o12 € 25.646 
2o11 € 17.090 

2o12 € 8.483  
2o11 € 4.692  

2o12 € 32.323  
2o11 € 33.963  

COnsulting en 
DetaChering

2o12 € 37.662  
2o11 € 19.662  

harDware

2o12 € 12.711  
2o11 € 8.433  

internet en Data

2o12 € 32.060  
2o11 € 19.376  

ManageD serviCes

stOrage

vast en MObiele
telefOnie



HIGHLIGHTS 

Detron groeit ook in 2013 
en alle diensten zullen in 
de loop van 2013 in iedere 
regio in Nederland gele-
verd kunnen worden. Daar-
naast zullen de diensten 
uitgebreid worden met o.a. 
BYOD en Converged Infra-
structure.

ICT DIENSTEN
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Detron nieuwe ICT partner RTL

Detron wint grote aanbesteding
Detron bereikt hoogste hP status

Detron vernieuwt ICT bij Brakel Atmos

Overname Issue, msa-ICT en LICOm

Detron Dell Partner of the Year

  
geopend in Veenendaal 

nieuw detron kantoor in
‘s-HertogenboscH

Rebranding; 1 naam, 1 beeld

detron Microsoft
experCIenCe CenTer

OverheIdsTeLeCOmmunICaTIe

Diensten

Beheer x x x x
Cloud Computing x x x x
Detachering x x
Mobility x x x
Netwerken x x x
Outsourcing x x x
Security x x x
Storage x x
Telecom - vast x x
Telecom - mobiel x x
Virtualisatie x x
Datacenter diensten x x x x
Onderhoud & reparatie x x x
Consultancy x x
Applicaties & websites x

Hardware (huur/koop/lease)

Laptops/notebooks x x

Tablets x x

Desktops x x

Monitoren x x

Printers x x

Servers x x

Multifunctionals x x

A/V apparatuur x x

Netwerkcomponenten x x

Telefooncentrales x x

Telefoontoestellen x x

Headsets x x

Mobiele telefoons/smartphones x

Software (huur/koop/lease)

Autodesk x

AutoCAD x

BouwConnect x

Novapoint x

HP x x
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In onze buy and build strategie, gericht 
op autonome groei en acquisities, moet 
je heel snel maatregelen kunnen ne-
men. In tegenstelling tot onze concur-
renten hebben we in 2009 snel ingegre-
pen toen de markt ineens kromp. Deze 

wijze les zullen we nooit vergeten. Continu 
de ontwikkelingen in de gaten houden: hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat de operationele 
kosten passen bij de omzet?

We hebben bewust gekozen voor een struc-
tuur van business units. Als je alles op één 
hoop gooit, komt er altijd iets middelmatigs 
uit. Maar als je het opdeelt en kijkt naar de 
verschillende dienstenlijnen, dan kun je me-
teen goed zien wat goed draait en wat minder 
goed. En juist bij de onderdelen die minder 
goed draaien, kun je dan snel ingrijpen. Ook 
dat is één van de voordelen van de business 
unit structuur die we eind 2011 hebben inge-
voerd.

Als ICT-dienstverlener moet je veel specialisti-
sche kennis in huis hebben, anders kun je niet 
concurreren. Die kennis is bij ons opgedeeld 
over de verschillende business units. Zo kun-
nen we specialistische kennis inzetten, zoals 
storage als afzonderlijke dienst. Tegelijkertijd 
moeten die kleine units heel goed met elkaar 
samenwerken, zodat een specialisme als sto-
rage ook makkelijk een onderdeel kan zijn van 
een breder dienstenpakket. Voor deze samen-
werking is het zaak om een soort olie tussen 
de onderdelen te creëren. Bijvoorbeeld door 
er voor te zorgen dat er genoeg contactmoge-
lijkheden zijn op management niveau, maar 
ook op technisch niveau, zodat er kennis 
wordt uitgewisseld. Het business unit model 
is uiteindelijk maar een modelletje, dat helpt 

om te organiseren. In ons geval is het een 
middel om te groeien en om flexibel in te spe-
len op veranderingen. 

Waar het uiteindelijk om draait, is dat we 
kennis verkopen. Daarvoor moet je goede 
mensen hebben, die in het team passen. En 
leidinggevenden met ervaring, ambitie en 
ondernemerschap. Directe lijnen zijn belang-
rijk voor het succes van Detron. Beslissingen 
worden niet van bovenaf opgelegd. De tus-
senlaag hebben eruit gehaald, waardoor de 
baas bij de klant zit. Mensen krijgen ook veel 
vrijheid en kansen, waardoor ze het naar hun 
zin hebben en enthousiast zijn. Het verloop is 
minimaal. Dat tekent de sfeer.

Onze manier van managen begint te werken. 
We hebben over het afgelopen jaar maar 
liefst 15 procent autonome groei gerealiseerd. 
De klant merkt dat we er bovenop zitten en 
een stapje extra zetten. De klant is koning, dat 
voelt hij of zij. En dat wil de klant ook. Aan-
dacht. Het gaat niet alleen om de oplossing, 
maar vooral om aandacht.
In 2012 deed Detron drie acquisities, waaron-
der Issue. We hebben deze hardware gedre-
ven club overgenomen uit de visie om vanuit 
de hardware business steeds meer diensten 
te verkopen. Naast Issue hebben we ook het 
Limburgse Licom ICT overgenomen. In Lim-
burg waren we al langer goed in telefonie, 
maar door de overname van Licom ICT kun-
nen we er nu een uniforme propositie voor ICT 
en telecom neerleggen.

Onze groei is structureel. De MKB-markt is 
een grote markt, waarvan Detron nog maar 
een klein deel bestrijkt. Bovendien wordt 
IT door technologische ontwikkelingen een 

steeds belangrijker onderdeel van de be-
drijfsprocessen. Wij zitten dus in een markt-
segment waar enorm veel ontwikkeling in zit. 
Daar komt bij dat het vrij traditionele MKB nog 
amper gebruik maakt van ICT om zijn bedrijfs-
processen te stroomlijnen. Maar de vraag 
komt nu steeds meer. Bij KPN klagen ze er-
over dat klanten minder bellen, maar tegelijk 
communiceren mensen meer dan ooit. Hoe 
kun je dan minder omzet draaien? Je kunt al-
tijd blijven groeien, als je maar meegaat in je 
producten en diensten. We lopen echter niet 
te ver vooruit. In 1990 sprak men al over Voice 
over IP, bellen via internet. Dat begint nu pas 
echt te komen. Je moet dus niet te vroeg zijn, 
maar wel flexibel om in te kunnen spelen op 
de vraag.

Voor Detron zie ik amper risico’s. De vraag 
naar ICT blijft toenemen. De prijsdruk zal voor 
ons niet toenemen, omdat we voornamelijk in 
de dienstverlening zitten, daar blijft de marge 
hetzelfde. Daarnaast werken we steeds meer 
toe naar standaardoplossingen voor onze 
klanten, want dan is er geen configuratie- en 
implementatietijd. Hierdoor wordt het goed-
koper voor de klant, maar ook betrouwbaar-
der.
Autonome groei voor altijd? Ja, dat is moge-
lijk, maar daarbij willen we niet afhankelijk 
zijn van anderen. We willen wel zélf onze 
toekomst bepalen. Choose your own destiny. 
Dat is belangrijk in deze tijd. De risico’s die 
je neemt om te groeien, moet je daarom be-
heersbaar maken. Nieuwe mensen aannemen 
en overnames doen? Dat doen we daarom in 
kleine stapjes.

Tom Tank, 
COO Detron ICT & Telecom Groep

 ‘De business unit structuur helpt ons te groeien  
en flexibel te blijven.’

Autonome groei

Tom Tank, Coo DeTron ICT & TeleCom Groep
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Monique Moos, CFo Detron iCt & teleCoM Groep

Detron is een dynamische orga-
nisatie. Dat is voor finance een 
hele klus, maar het is ook erg 
leuk. De financiële rol is inte-
ressant en belangrijk. Onze buy 
and build strategie kenmerkt 

zich door het nemen van snelle beslissin-
gen. Hoe groeit Detron zonder controle te 
verliezen? Dat vraagt van ons het overzicht 
te houden en continue de juiste informatie te 
geven aan de juiste beslissers, op het juiste 
moment. Regeren is hierbij vooruitzien. We 
kijken één tot twee jaar vooruit en vertalen 
dit naar te nemen acties in het heden. Ver-
der zitten we kort op de bal als we afwijken 
van gemaakte plannen. Dat signaleren we en 
vraagt om actie. 

Cash is king in onze business. Daar besteden 
we veel aandacht aan. In 2012 zijn we door 
de overnames sterk in hardware gegroeid. 
Dat heeft als kenmerk dat door de grote deals 
er pieken in cash behoefte zijn. Als een der-
gelijke deal er aan zit te komen, kun je dat 
plannen. Valt dit bijvoorbeeld samen met 
het uitbetalen van vakantiegeld, dan moeten 
we sparen. Daarnaast proberen we de juiste  
financieringsoplossingen voor de klant te  
vinden en ze daarmee op een goede manier 
te servicen. Wij zijn in essentie een reseller 
en geen bank. De markt denkt daar wel eens 
anders over.

Onze cashpositie en balans wordt aanzienlijk 
beter door de verkoop van Esprit en Zoranet 
aan Ziggo. Dit is voor ons een goede basis om 

zowel autonoom als middels overnames ver-
der te groeien. Om controle te houden op een 
groeiende organisatie is de financiële organi-
satie belangrijk. Bij ons heeft elke business 
unit een eigen controller. Daarboven zitten 
financiële directeuren, die vanuit de holding 
werken. Zij worden steeds vaker flexibel op 
Detron-brede vraagstukken en competenties 
ingezet, daar waar nodig. Bijvoorbeeld bij 
een overname. Hebben we de competenties 
niet in huis? Dan huren we deze in. Finance is 
geen bijzaak, het is een randvoorwaarde om 
veranderingen beheersbaar door te voeren.

De business unit structuur van Detron vraagt 
veel van finance. Het is een dynamisch geheel 
waarvan de CFO de schatkistbewaarder is. 
Als de onderbouwing, het plan niet goed is, 
gebeurt het niet. Geld kun je maar één keer 
uitgeven. Daarnaast vinden we het belangrijk 
dat de business bezig is met de business zélf. 
Zij moeten niet constant rapportages hoeven 
maken. Dat vereist van ons een efficiënte in-
richting van de informatievoorziening. Dat is 
iets waar we aan blijven bouwen.

De groei beheersbaar maken is en blijft een 
team effort. Finance moet een teamspeler 
zijn. Wij willen de organisatie niet afremmen. 
Dat is een kwestie van communicatie, goed 
omgaan met mensen en het begrijpen van 
commercie. Finance moet niet achter het 
scherm blijven zitten nadat een vraagstuk ge-
analyseerd is. Het is pas klaar als het resultaat 
er is. Controllers zijn daarom business partner 
van de BU-directeur en moeten zelfstandig 

resultaat kunnen boeken. De lat ligt daarmee 
hoog voor onze medewerkers. Zij moeten  
financieel vakbekwaam en onafhankelijk zijn, 
maar ook commerciële feeling hebben.

Onze rol is faciliteren, maar tegelijkertijd 
controle houden. Soms moeten we de rode 
kaart trekken, maar het is de kunst dat niet te 
hoeven doen. We letten op de dingen die de 
business units vergeten, zodat zij de energie 
kunnen vasthouden en focussen. Als ze lek-
ker in hun vel zitten, scoren ze beter.

Onze buy and build strategie vraagt ook 
flexibiliteit van onze bank. Detron moet snel 
kunnen schakelen. Dan moet je partners om 
je heen hebben die daartoe in staat zijn. In 
mijn ogen onderscheidt dat de Rabobank. De 
relatie met onze huisbankier is open en trans-
parant. Zijn er vraagstukken die niet in de 
normale planning passen, dan is de houding 
en uitvoering van de Rabobank proactief. Het 
is echt een partnership, waar ieder uiteraard 
duidelijk zijn eigen rol in heeft. Daarbij moe-
ten we van elkaar weten welke informatie we 
moeten geven, zodat beide partijen hun werk 
kunnen doen en wij kunnen inschatten wat 
onze speelruimte is. We hebben een vorm 
gevonden, waarmee we zowel inhoudelijk 
als persoonlijk tot een goede samenwerking  
komen. Mede hierdoor kan Detron groeien 
zonder de controle te verliezen.

Monique Moos, 
CFO Detron ICT & Telecom Groep

 ‘Finance is niet alleen controleren,  
maar ook groei Faciliteren.’

In control
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Maatschappelijk Verantwoord onderneMen

D it jaarverslag voor 2012 staat in het teken van groei. 
Onze hele samenleving en economie zijn er op geba-
seerd. Ook al is groei niet meer zo vanzelfsprekend 
als het ooit was. Natuurlijk wil ook Detron verder 
groeien. Groei zit in onze genen. Maar we willen dat 
niet doen ten koste van onze medewerkers, het mi-
lieu of de zorg voor onze klanten. Groei is voor ons 

gezonde groei - per definitie. Zoals ondernemen eigenlijk automatisch 
maatschappelijk verantwoord zou moeten zijn. 
 
Detron is een oer-Nederlands bedrijf. Zo profileren we ons ook. Niet 
omdat we ‘tegen het buitenland’ zijn, maar omdat we hier nu eenmaal 
thuis zijn. We kiezen er bewust voor om lokaal te opereren. We willen 
geworteld zijn in de gemeenschap die ons huisvest. Waar onze mede-
werkers en hun familie wonen. Waar onze leveranciers en onze klanten 
werken. Daar voelen we ons mee verbonden. Met alle rechten en plich-
ten die daarbij horen. 

In onze ondernemingsfilosofie hanteren we een simpel uitgangspunt: 
hoe zou je zelf willen worden behandeld? Als een klant ons belt krijgt 
hij een mens aan de lijn. Geen computer met een keuzemenu, of  
iemand ergens in een ver buitenland die gebroken Engels spreekt. 
We zoeken eerst naar een snelle oplossing voor het probleem. De rest 
komt later wel. Bij Detron denken we praktisch. En handelen we snel. 
Om deze redenen steunen we verschillende lokale maatschappelijke 
projecten en instellingen. Niet om er goede sier mee te maken. Wel 
omdat we ons betrokken voelen. Omdat we beseffen dat we alleen sa-
men met onze omgeving verder kunnen groeien. En als we op een be-
paald gebied heel praktisch het verschil kunnen maken, doen we dat 
graag. Hier een kort overzicht van enkele projecten die Detron steunt. 

• Stop Kindermisbruik. Detron ondersteunt deze stichting met verschil-
lende ICT diensten. Hiermee kan Stop Kindermisbruik een nog grotere 
groep informeren over de wereldwijde ernst van kinderhandel en -uit-
buiting en meer mensen oproepen om hiertegen een vuist te maken.

• Sponsoring Detron Meierijloop. Op 7 oktober 2012 werd dit bloei-
ende hardloopevenement voor alle leeftijden gehouden. Het is een  
initiatief van de Vughtse sportvereniging Prins Hendrik en de Lionsclub 

's-Hertogenbosch en heeft als doel de sportieve en culturele activitei-
ten van minder validen in de regio Meierij te ondersteunen. Detron is 
in ieder geval tot en met 2015 hoofdsponsor. 

• Sponsoring Forza4 Energy4all. Een wielerevent over de machtige 
bergen van de Giro d’Italia waarvan de opbrengst ten goede komt aan 
kinderen met een energie-stofwisselingsziekte. Het Detron wielerteam 
gaat de krachtmeting aan. 

• Onderwijs. Detron heeft een contract gesloten met ROC Tilburg om 
een practicum lokaal te bouwen. In dit practicum gaan de zorgmede-
werkers van de toekomst kennis maken met de nieuwste technieken 
die hen zullen ondersteunen. Detron investeert daarmee in het oplei-
dingsniveau van de zorgmedewerker van de toekomst.

• Discovery Tour. Detron heeft een consultant en computers ter be-
schikking gesteld om jonge kinderen (leeftijd 8-12 jaar) in Veenendaal 
kennis te laten maken met ICT via practicum opdrachten. De school-
banken uit, de praktijk in. We willen hiermee de interesse van kinderen 
voor technologie prikkelen. 

• Kunst en kunstenaars. Of je het nu mooi vindt of niet, een kunstwerk 
maakt altijd iets los. Een emotie, een gesprek, een gedachte. Kunst 
brengt je op nieuwe ideeën. Innoveren begint met inspireren. Daarom 
zie je in elke Detron-vestiging échte moderne kunst en steunen we 
veelbelovende kunstenaars. 

• Detron nam in november 2012 de ICT-activiteiten van de sociale 
werkvoorziening Licom te Heerlen over en zet deze onder eigen naam 
voort. De overname garandeert de continuïteit van de ICT-dienstverle-
ning aan de externe klanten van Licom ICT. Ook de dienstverlening aan 
de voormalige Licom onderdelen die een doorstart hebben gemaakt 
onder leiding van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg 
WOZL, kunnen gebruik blijven maken van de ICT-diensten van Detron. 
Het WOZL heeft daartoe de intentie uitgesproken jegens Detron. Door 
de overname is de werkgelegenheid van de 18 kaderleden van Licom 
ICT gegarandeerd. Detron zal van het WOZL ook circa 17 mensen in de 
sociale werkvoorziening blijvend inhuren ten behoeve van de huidige 
dienstverlening.

Voor Detron is maatschappelijk verantwoord ondernemen vanzelfsprekend. 
Als we ergens het verschil kunnen maken, doen we dat. 

MVO
EN
GROEI
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1OO%
detrOn.

niet de grOOtste, wel de beste willen zijn.

2O.OOO
pOints Of sale zijn in OnderhOud bij detrOn. 

we grOeien snel in de retail branche.

2O
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7O.OOO
keer werd de detrOn helpdesk gebeld.

in 98 prOcent van de gevallen werd het prObleem 
in een uur OpgelOst. 

4OO
échte schilderijen hangen er 

in de verschillende vestigingen van detrOn.
mOderne kunst inspireert Ons.

Facts & Figures 
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Business unit managers aan het woord

Sebastiaan d’Anjou (SA): ‘Detron is een jonge 
organisatie, maar door overnames ontstaat een mooie 
dynamiek. Aan de achterkant staat alles als een huis. 
Alle kennis en ervaring zijn aanwezig waardoor aan de 
voorkant voor de klant alles mogelijk is.’
Clifton Winter (CW): ‘We zijn jong, maar hebben wel 
de ervaring en data van 30 jaar. Niemand hoeft mij te 
vertellen hoeveel en hoe vaak een bepaalde machine 
stoort. Wij weten werkelijk hoe vaak die stoort.  
Die informatie hebben we in onze systemen, waardoor  
we precies weten wat we moeten adviseren.’
SA: ‘Dat helpt ook bij de klant aan tafel. We hebben te 
maken met concurrenten die al jarenlang in de markt 
zitten. Als je dan aanschuift en vertelt ‘wij kunnen het 
ook’, dan overtuig je de klant niet om de onzekerheid van 
een nieuwe dienstverlener aan te gaan. Als je zegt: “Ik kan 
het veel beter, goedkoper en flexibeler.” Dan is er geen 
klant die dat verhaal niet wil horen.’
CW: ‘We zijn snel door onze korte lijnen. Als we bij een 
klant tegen een uitdaging aanlopen hoef je niet allerlei 
stappen te ondernemen om problemen op te lossen. Één 
telefoontje naar mij en het wordt gefixed.’
SA: ‘We kunnen flexibel werken doordat ons bedrijf 
is opgedeeld in business units. Die hebben een eigen 
directeur met eigen verantwoordelijkheden, waardoor er 
snel en flexibel geschakeld kan worden.’
SA: ‘Zo hebben we de kracht van een familiebedrijf, 
waar sales en de operatie er zijn om de klant te helpen. 
Maar het heeft ook de schaalvoordelen van een grote 
organisatie, zoals maximale inkoopvoordelen, maximale 
innovatie en technische vooruitgang.’
CW: ‘Wij zijn ook de grootste HP services partij met een 
eigen servicedesk. Wij zijn de enige partij met zoveel HP 
kennis. Wij hoeven niet te schakelen met HP, zoals de 
concurrent. Wij komen gewoon zelf.’
SA: ‘We kunnen alles leveren, waardoor we échte 
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de continuïteit 
van de klant. Bij uitval van pin in een winkel op een 
drukke zaterdag kost dat gelijk omzet. Dat is de 
allerhoogste prioriteit die je daar kan hebben.’ 
CW: ‘Als zij gaan bellen naar de pinleverancier zal die 
zeggen dat het aan het lijntje ligt.’ 
SA: ‘En de lijntjesboer zal zeggen dat het aan de software 
ligt. De softwareleverancier zegt dat het aan de kassa ligt.’ 
CW: ‘Op het moment dat de klant met Detron gaat bellen, 
is het een simpel verhaal. Als hij zegt dat hij niet kan 
pinnen, gaan we het oplossen. Onmiddellijk. Omdat wij 
niet alleen al die afzonderlijke disciplines leveren, maar 
ook omdat we het zelf uitvoeren.’ 
SA: ‘Het enige kastje-muur verhaal dat wij kennen is dat 
routerkastje dat we aan de muur hangen.’
CW: ‘Voor de retailer is onze pragmatische aanpak 
belangrijk, omdat hij vaak net grote omzetstromen heeft 
op het moment dat iedereen een vrije dag heeft. We 
hebben wel Service Level Agreements (SLA, red.), maar in 

PREVENTIEF CONCEPT
‘We zijn de retailmarkt 
gaan benaderen met 
een concept dat uitgaat 
van het idee dat we juist 
níet op pad hoeven bij 
storingen. We werken 
preventief problemen weg. 
Met software kunnen we 
de gezondheid van het 
kassasysteem zien. Zit 
daar iets in wat problemen 
kan veroorzaken? Dan 
vervangen wij dat op een 
rustig moment.'

de praktijk is het altijd fix first, discuss later.’ 
SA: ‘Stel, we hebben met een grote klant een SLA dat we 
binnen vier uur problemen moeten oplossen. Maar als 
honderden of duizenden klanten niet kunnen betalen, 
dan heeft de retail een mega-probleem. Wij lossen dat in 
35 minuten op. Dat betekent dat we duidelijke contracten 
aangaan, maar dat we daarnaast flexibel omgaan met 
situatie.’
CW: ‘Wij hebben een ander concept. De traditionele 
aanpak is om bij elke storing een onderhoudsbusje de 
weg op te sturen. Wij doen het anders. Met tooling zijn wij 
nu in staat om tijdig incidenten te monitoren. Dit levert 
een enorme besparing op en verhoogt de continuïteit van 
de ICT in de winkel.’ 
SA: ‘Zo voorkomen we ook tegenstrijdige belangen. 
Wij vertellen onze klanten dat we onze tarieven zo laag 
leggen, dat we het wel op afstand moeten oplossen. 
Daarmee creëren we een gezamenlijk belang met de 
retailer.’
CW: ‘Ons belang is nu dat de kassa van de retailer niet 
stoort.’
SA: ‘We maken dit waar. De club van Clifton staat echt als 
een huis, waardoor ik me comfortabel genoeg voel om 
een extra stap te maken naar de klant. Clifton zorgt ervoor 
dat het daadwerkelijk gebeurt.’

Sebastiaan d�Anjou 
business unit directeur Detron Retail 
& Clifton Winter 
business unit directeur Detron ICT Onderhoud

‘beter, flexibeler
en goedkoper.
we zijn jong, maar 
hebben ervaring en 
data van 30 jaar.’
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Marco Lesmeister, 
verantwoordelijk voor Detron ICT & Telecom Rotterdam

Maken ontwikkelingen als de cloud het niet juist 
simpeler?
‘De cloud vervangt niet alle bestaande ICT-systemen. Het 
migreren van oudere data en software is zo’n ontzettende 
heisa, waardoor bedrijven het ernaast laten draaien. Dus 
als je voor nieuwe toepassingen via de cloud kiest dan 
heb je dat naast de bestaande infrastructuur.’
Wat onderscheidt Detron van grote cloud-spelers?
‘We zijn niet te groot en dat past bij onze klanten. Er gaat 
altijd wel iets fout, dus heb je contact nodig met diegene 
die dat voor jou regelt. Grote dienstverleners geven 
grote klanten voorrang, waardoor je als MKB-bedrijf niet 
de aandacht krijgt die je nodig hebt. Bij ons ben je wel 
belangrijk als middelgrote onderneming.’
Een gat in de markt?
‘Wij zitten tussen het tafellaken en servet in. Spreekwoor-
delijk is dat geen ideale positie, maar voor ons is het een 
erg goede plek om zaken te doen in ICT.’
Leg dat eens uit.
‘De kleintjes, het servet, zoals de pc-boer om de hoek, 
geven wel de persoonlijke aandacht, maar kunnen niet de 
nodige continuïteit bieden. Daar is wel eens iemand ziek 
of op vakantie. De grote spelers, het tafellaken, hebben 
geen aandacht voor kleinere bedrijven.’
Zit er groei in trends, zoals Big Data?
‘Storage is het snelst groeiende onderdeel van ICT hard-
ware. Neem een webshop. Die krijgt zoveel data te ver-
werken dat ze ’s nachts bijvoorbeeld de backup niet meer 
weggeschreven krijgen. En er komt zoveel data binnen 

‘AAndAcht  
voor de klAnt  
in de complexe  
ict-wereld  
onderscheidt ons.’

COMPLEXITEIT
‘ICT is belachelijk  

complex geworden.  
Voor een bedrijf komen 

er alleen maar dingen 
bij. De ICT manager kan 

het niet meer alleen.’

dat de klant het niet meer zelf allemaal kan analyseren. 
Detron helpt klanten met storage en backup oplossingen.’
En andere trends?
‘Consumerisation van IT, dat is enorm belangrijk. Bring 
your own device wordt de norm. De medewerker wil zijn 
eigen tablet en zijn smartphone kunnen gebruiken. Daar 
zit nogal wat ICT achter. Als eenvoudige ICT-manager bij 
een onderneming houd je dat allemaal niet bij. Dat is 
gewoon te veel.’
En natuurlijk de cloud.
‘Cloud is geen trend. Het is er gewoon, eigenlijk al jaren. 
Heb je Hotmail? Dan zit je al jaren in de cloud.’
Hoe zit het met overstappen? 
‘Als je eenmaal ergens in een cloud zit, kom je er bijna 
niet meer uit. Het is zo complex, verhuizen naar een 
andere aanbieder kost je als kleiner bedrijf zo 100.000 
euro. Vergelijk het maar met de energiemaatschappij-
en. Dat was vroeger erg ingewikkeld. Nu is het door de 
overheid opgelegd om over te kunnen stappen. Dat gaat 
ook gebeuren bij ICT.’
Zit Detron vast aan leveranciers?
‘Nee. Waar het ook staat, wij zorgen ervoor dat het onaf-
hankelijk van welke partij dan ook draait. Wij hebben de 
controle voor de klant en kunnen het oppakken wanneer 
de klant dat wil.’
Hoe helpen jullie klanten bij hun groei?
‘Detron denkt mee over hoe de klant beter en effectiever 
met ICT kan werken. Er is altijd wel een zwak punt. Zoals 
de mailserver. Als die kapot gaat, kan niemand in het 
bedrijf mailen. Veel bedrijven staan dan een paar dagen 
stil. Wij kunnen zulke problemen voorkomen, bijvoorbeeld 
door een tweede mailserver te plaatsen.’ 
Hoe groeien jullie bij de klant?
‘We beginnen soms met alleen een server of een printer. 
En we groeien door naar de gehele ICT-infrastructuur. 
Eerst doen we dat nog samen, maar later nemen we ze 
dat geheel uit handen. Uiteindelijk zeggen we, koop niks 
meer, neem alles bij ons af uit de cloud. Zo is er nog veel 
groei mogelijk bij onze klanten, zonder er maar één klant 
bij te krijgen.’
Zetten jullie in op groei bij grote klanten?
‘We doen wel projecten bij grote organisaties, zoals de 
overheid, maar we worden geen full service dienstver-
lener van grote bedrijven. Laat dat maar aan de grote 
dienstverleners over. Olifanten doen het met olifanten. 
En goudvissen doen het met goudvissen. Voor onze groei 
moeten we ons richten op het MKB, dat slecht wordt 
bediend. Dat zijn nog heel veel bedrijven in Nederland. 
We zijn ook een echt Nederlands bedrijf. Bij ons krijg je 
niet iemand aan de telefoon die slecht Engels spreekt als 
er een probleem is.’
Zie je beren op de weg?
‘Nee eigenlijk niet. We zijn alert en doen het veel beter 
dan de sector. De economie groeit misschien minder, 
maar onze markt blijft groot.’
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Business unit managers aan het woord

Wat heeft Detron in de zorg te zoeken?
‘We leveren een totaalpakket in de zorgmarkt. Niet alleen 
op de zorg aangepaste ICT en telecomoplossingen, maar 
we leveren ook specifieke zorgdiensten.’
Wat voor zorgklanten hebben jullie?
‘We zijn zowel actief op het gebied van care en cure. Ons 
klantenportfolio bestaat uit verzorgings- en verpleeg-
huizen, geestelijke gezondheidszorg en een aantal 
ziekenhuizen.’
Wat doen jullie bij bij deze klanten?
‘Wij leveren een totaal zorgconcept, de zogenaamde 
Detron Zorgwijk. Met onze opdrachtgevers bouwen we 
samen aan een gezamenlijke zorginfrastructuur. Daarbij 
benadruk ik samen. Wij willen niet acteren als een 
“dozenschuiver” maar als een volwaardige partner op het 
gebied van technologische ontwikkeling in de zorgpro-
cessen. Wat we leveren is dus heel divers. We kunnen 
bijvoorbeeld veel betekenen op het gebied van domotica 
in de breedste zin van het woord. Hierbij kun je denken 
aan implementatie van zusterroepinstallaties, maar ook 
slimme koppelingen met bijvoorbeeld gebouwbeheers-
systemen. Daarnaast bieden we ook veel handvatten voor 
het ontsluiten van het elektronisch patiënten dossier. 
Maar denk ook aan op de zorg aangepaste ICT-diensten.’
Waarom kiest zo’n klant voor Detron?
‘Wij begrijpen de klant. Detron heeft een duidelijke visie 
op zorg en verzorgt de totale keten die nodig is om goed 
te acteren, volledig in eigen huis. Veel aanbieders in de 
huidige markt hebben dat niet.’
Wat houdt dat in?
‘Het belangrijkste is begrijpen waar de klant mee bezig is. 
Hun core business is bijvoorbeeld dat de ouderen worden 
verzorgd, dat ze goed kunnen leven. Wij weten waar ze 
elke dag mee bezig zijn en met welke processen zij te ma-
ken hebben. Dat is in een verzorgingstehuis iets anders 
dan bij een klant waar ze een auto in elkaar schroeven.’
Hoe krijg je dat voor elkaar?
‘Ik heb onlangs een zorgmanager aangenomen. Die heeft 
jarenlange ervaring in een verpleegtehuis en weet dus als 
geen ander hoe zo’n organisatie in elkaar steekt. Hij kent 
de processen. Hij weet hoe de mensen in die processen 
staan en hoe de mensen ten opzichte van de cliënten 
staan. Én hoe de cliënten zich voelen.’
Die kennis hadden jullie nog niet in huis?
‘Dat stukje miste ik nog in onze organisatie. De link tussen 
de techniek en de procesgang in de zorg. We hebben 
mooie techniek, maar het moet wel de medewerkers en 
cliënten helpen. En honderd procent aansluiten.’
Waar draait het dan om?
‘Veiligheid, comfort en continuïteit. De nieuwste technie-
ken helpen ook bij die continuïteit. Vroeger werd er eens 
in de zoveel tijd geïnvesteerd. Maar nu zijn de budgetten 
en doelen veel meer persoonsgebonden geworden, waar-
door de infrastructuren veel flexibeler moeten zijn.’

Wat betekent dat voor de zorgaanbieder?
‘In bepaalde gevallen kun je zorginstellingen zien als een 
hotel. Daar moeten de bedden ook steeds gevuld zijn, 
maar de populatie verandert regelmatig. Dan moeten er 
op het gebied van software aanpassingen gedaan kunnen 
worden.’
Wat is de belangrijkste trend in de zorg?
‘De verschuiving van intramurale naar extramurale zorg. 
Van zorg in instellingen naar zorg bij de mensen thuis. En 
dan komt er wel wat op ons af.’
Zoals?
‘Dan moet je denken aan de zwaardere cliënten die op-
eens thuis verzorgd worden. Bijvoorbeeld dementerende 
mensen. Daar komt nog eens bij dat door de vergrijzing 
deze groep cliënten ook nog eens toeneemt. Steeds meer 
mensen met een zwaardere zorgindicatie zitten thuis.’
Wat kan Detron daar betekenen?
‘Wij spelen daar vooral een rol in het faciliteren van de 
communicatie tussen de zorginstelling, de cliënt en de 
naaste familie. Dat moet allemaal heel simpel zijn, plug 
and play. Denk aan een kastje in huis en een halszender. 
Zodat de cliënt met één druk op de knop in contact kan 
komen met een mantelzorger of met een professionele 
zorgverlener.’
Zie je verder kansen op groei in zorg?
‘Genoeg. Bij klanten in de zorg waar we alleen nog maar 
IT of telefonie doen, maar waar we nog niet de specifieke 
zorgdiensten leveren. Daar liggen absoluut kansen.’
En andersom?
‘Dat speelt ook. ICT met een zorgjasje. Dus bijvoorbeeld 
onze ICT-oplossingen zoals storage ook bij zorginstellin-
gen. Daar kunnen we ook nog in groeien.’

Jan Joris de Wolf,
directeur Detron Healthcare Solutions

‘Zorg is iets  
Anders dAn  
een auto in  
elkaar schroeven.’
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DOMOTICA
‘Het is een toverwoord 
voor thuisautomatise-
ring. Systemen die de 
veiligheid en het comfort 
van de cliënten thuis 
garanderen. Draadloze 
technieken spelen daarbij 
een belangrijke rol. Denk 
aan een alarmsysteem, 
waarbij de kookplaat 
uitgaat en de deur wordt 
ontgrendeld zodra de 
alarmknop is ingedrukt. 
Of dwaaldetectie voor 
mensen met dementie. 
Dat komt de kwaliteit van  
leven ten goede.’
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Klantcase etam Groep

I̒n de retail 
zijn we 
een trendsetter 
geworden ̓

John Jansen, accountmanager Detron ICT Beheer
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Klantcase etam Groep

W elke infrastructuur  
hebben jullie bij  
Etam Groep gelegd? 
‘We hebben daar alle 
points of sale vervangen. 
Dat zijn de kassasystemen 

in de winkels van Miss Etam en Promiss.’ 
Leveren jullie alleen de hardware?
‘We leveren daar ook zeven jaar support op. We 
repareren binnen vier uur op locatie, maar voorko-
men dit bij voorkeur. ‘
Hoe helpen jullie Etam te groeien?
‘Etam heeft het zoals veel winkelketens niet ge- 
makkelijk, maar met onze hardware hebben we ze 
wel de basis gegeven om te groeien. Er ligt nu een 
infrastructuur waarmee ze de toekomst in kunnen.’ 
Wat is er nieuw aan?
‘De fysieke winkel en de webshop kunnen bij-
voorbeeld met het nieuwe systeem geïntegreerd 
worden. Dan kan de verkoper in de winkel tegen 
de klant zeggen: “We hebben het door u gewenste 
jurkje hier niet liggen, maar we kunnen het wel 
naar u opsturen”.’
Dat was dus nog niet mogelijk?
‘Er was een achterstand. In de retail wordt een sys-
teem na aanschaf vaak lang gebruikt, maar op een 
gegeven moment moet er vervangen worden. Dat 
kenmerkt het hinkstapsprong beleid in de retail.’ 
Jullie begonnen zelf ook met een achterstand.
‘We hadden nog geen grote naamsbekendheid 
in de retail. Klanten hadden we wel, maar nog 
geen grote namen. Via ons netwerk kwamen we 
erachter dat de aanbesteding bij Etam liep.’ 
Jullie hadden dus wel de ervaring?
‘Jazeker. Detron heeft hier ervaring mee. Bijvoor-
beeld InterToys, waar we al twee keer zo’n uitrol 
hebben gedaan.’ 
Hoe hebben jullie de achterstand ingehaald ?
‘We hebben de aanbesteding op onze kracht 
aangeboden. Waar op zij antwoordden: “Als het 
kan wat jullie aanbieden, willen we dat wel…”’ 
En toen?
‘We hebben heel open overleg gevoerd met de 
klant. Wat doen we nu? Wat krijgen jullie? Wat 
kunnen jullie van ons verwachten?’
Onderscheidt dat jullie?
‘Ja, we zorgen dat er geen enkele ruimte is voor 

verborgen kosten. Er is voor Etam ook geen aap 
uit de mouw gekomen. Maar ons onderschei-
dend vermogen zit ook in het feit dat we hebben 
afgeweken van de traditionele werkwijze van onze 
concurrenten.’
Waarin steekt dat verschil?
‘Bij andere partijen moet je per incident betalen. 
Hoe meer ritten naar de klant, hoe meer ze ver-
dienen. Dat zijn tegengestelde belangen. Bij ons 
betaal je een vast bedrag per locatie of per winkel. 
Wij zeggen: hoe minder ritten, hoe beter het voor 
iedereen is.’ 
Goedkoper voor beide partijen?
‘Heel plat gezegd is een kassa eigenlijk een PC 
met een geldbak. Een kassa is dus gewoon een 
werkplek. Als je je processen goed op orde hebt, 
kun je dat veel kostenefficiënter doen dan die 
andere partijen. Nu betaal je voor het totaal, waar-
door de tarieven voor een heel jaar helder zijn. Het 
is zelfs trendsettend.’ 
Trendsettend?
‘Kijkend naar de retail durven we de stap te ma-
ken van reactief naar proactief. De storingen die 
zich kunnen voordoen in de winkel, willen we op 
voorhand zien aankomen. Zo kunnen we voortijdig 
actie ondernemen, zodat de klant minder of geen 
last heeft. Totaal anders dan andere partijen.’
Waarin onderscheidt Detron zich nog meer?
‘Flexibiliteit en inlevingsvermogen. We vertalen 
de behoefte van de klant naar een oplossing. We 
houden niet halsstarrig vast aan oude oplossin-
gen. Je zag dat andere partijen niet open stonden 
voor de nieuwe wensen van Etam.’
En verder?
‘Bovendien zijn we een totaal IT-infrastructuur op-
losser. Andere partijen denken en leveren slechts 
vanuit één onderdeel, zoals applicaties. Zij rijden 
op een smaller spoor.’ 
Zit er wel voldoende volume in jullie retail-ac-
tiviteiten?
‘Ja, neem Zeeman, waar we 1600 systemen heb-
ben uitgerold. En Pathé waar we de verkoopzuilen 
in bioscopen leveren.’
De retail krimpt, waar liggen nog kansen?
‘Pas de laatste twee jaar hebben we focus op deze 
markt. En daardoor liggen er zeker nog zeker kan-
sen voor Detron, vooral in non-food en fashion.’

Waarom moest er een nieuw kassaysteem 
komen?
‘Het oude systeem bood onvoldoende ondersteu-
ning voor onze omni-channel visie, waarin we een 
naadloze integratie willen realiseren tussen onze 
webshop en de winkels. En de hardware van de 
oude kassa was al tien jaar oud.’
Om hoeveel systemen ging het?
‘Voor onze 206 winkels van Miss Etam en Promiss, 
waar de helft één kassa heeft, eenderde twee 
kassa’s en de overige winkels hebben drie tot vier 
point of sale-oplossingen.’
‘Point of sale’-oplossingen? 
‘Kassa pc’s met touch screens en een klantendis-
play, waarop de klant makkelijk mee kan kijken 
en waarop filmpjes of promoties kunnen worden 
getoond. Handheld terminals voor het scannen 
van goederen die terug naar het distributiecen-
trum moeten. En een bonprinter.’
Wat kunnen jullie met de nieuwe systemen?
‘Belangrijk is dat we in de winkels nu realtime 
informatie hebben over alle voorraden en 
klanttransacties over alle winkels en de webshop. 
Als het ene filiaal het niet heeft, dan kunnen we 
aangeven dat we het wel ergens anders hebben 
liggen. Binnenkort willen we de klant in de winkels 
laten bestellen uit onze online voorraad. 
Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
‘Als iemand een jurkje heeft gekocht via de web-
shop, maar de kleur bevalt bijvoorbeeld niet, dan 
kan de klant het terugsturen. Maar de klant kan 
ook naar een fysieke winkel gaan om het daar om 
te ruilen. En zo kan een klant ook al webaankopen 
afhalen in de winkel, waarbij de gegevens van de 
weborder ook opvraagbaar zijn in de kassa.’
Wat is voor jullie het belangrijkst?
‘Dat het verkoopproces altijd door kan gaan. Een 
goedwerkende kassa, het bijbehorende beeld-
scherm en de PIN terminal zijn essentieel. Anders 
moeten we terugvallen op het papieren kasboek, 
terug naar de vorige eeuw.’
Hoe kwamen jullie bij Detron uit?
‘Dat was in eerste instantie nog Kender Thijs-
sen (dat toen wel al onderdeel was van Detron, 
red.). Zij offreerden voor de uitrol van een nieuw 
systeem voor de winkel. Ze kwamen als outsider 
binnen. We kenden ze wel, maar nog niet voor de 

retail- en kassaoplossingen.’
Wat maakte Detron aantrekkelijk?
‘Ten eerste de aanbieding, daar sprak commit-
ment uit. We kregen het gevoel dat ze ons écht 
als klant wilden hebben. Ten tweede het oprechte 
enthousiasme van de referentieklanten. Ze waren 
zeer open dat het ook wel eens fout gaat bij De-
tron, maar benadrukten ook de actiegerichtheid. 
Als er een probleem is, lossen ze het op.’
Hoe is de uitrol gegaan?
‘Detron heeft een zeer goede prestatie neergezet. 
Eerst was de uitrol van het nieuwe systeem in de 
winkels binnen drie maanden gepland. Na wat 
kleine vertragingen deden ze het uiteindelijk in 
een week of zes. Dat op zich is een megaprestatie. 
Tijdens de pilot werd het nieuwe systeem in één 
winkel per dag uitgerold. Later deden de monteurs 
maar liefst acht winkels per dag. Dat was een 
enorm snelle leercurve.’ 
Gingen er ook zaken mis?
‘Ja, er is een aantal dingen fout gegaan. De eerste 
week hadden de technici niet altijd de goede 
spullen bij zich, of wisten ze niet precies welke 
handelingen in welke volgorde moesten worden 
uitgevoerd. Ook was niet duidelijk wie moest 
worden gebeld als er tijdens de installatie zaken 
niet goed gingen.’ 
Hoe heeft Detron dat opgelost?
‘Ze hebben dit gelijk omgezet in actiepunten. Dat 
waren menselijke fouten die moesten worden 
opgelost en dat pakte Detron dus ook op. In de 
laatste weken van de uitrol is er vrijwel niks meer 
fout gegaan. Ook dat tekent de zeer steile leercur-
ve van Detron. Boven verwachting.’
Hoe gaat het nu?
‘Na de uitrol is een nieuwe situatie ontstaan. We 
moeten elkaar nog een beetje leren kennen. Wie 
doet wat? Wat is er afgesproken? Nu zitten we 
in het proces van afstemmen, waar niet alleen 
Detron bij betrokken is.’ 
Hoezo?
‘We zijn overgegaan van een situatie waarin we 
één leverancier hadden naar een situatie waarin 
we twee leveranciers hebben. Cowhills doet de 
software en Detron doet de hardware. Tussen die 
twee zit nog een grijs gebied. Wie doet wat? Dat 
moeten we samen nog beter invullen.’

‘Wij zijn de Rijkswaterstaat van IT. We leggen de wegen aan, de bruggen, 
de viaducten en de dijken.' John Jansen vertelt over de IT-infrastructuur  
die Detron heeft gelegd bij Etam Groep.’

Voor de nieuwe kassasystemen dacht Etam in eerste instantie niet aan 
Detron. ‘Het voormalige Kender Thijssen kwam laat binnen als outsider,’ 
vertelt Emil Wester.

John Jansen,  
accountmanager  

Detron Ict Beheer

emil Wester,  
manager Ict etam 
Groep
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Klantcase erasmus unIversIteIt

Is storage niet enorm saai?
‘Absoluut niet! Het is het meest enerverend  
onderdeel van IT. Het is het snelst in ontwik-
keling en steekt technologisch gezien het 
meest complex in elkaar.’
Zit er nog wel groei in storage?

‘In vergelijking met de rest van de markt zit hier 
juist wel groei in, omdat geen enkel bedrijf zonder 
storage en backup kan.’
Juíst wel?
‘Klanten kopen niet meer blind storage. Ze willen 
de juiste beschikbaarheid voor het juiste type data 
hebben. Ze kijken vooral hoe ze grote hoeveelheid 
data kostenefficiënt kunnen inrichten.’
Hoe richt je de enorme hoeveelheid data die 
ondernemingen tegenwoordig produceren in?
‘Niet alle data hoeft op een hele snelle disk. Dat 
mag in bepaalde gevallen best wat trager zijn. 
De klant heeft immers niet alle data dagelijks 
nodig. Slechts 20 procent is dynamisch en wordt 
frequent geraadpleegd.’ 
Hoe kijk je terug op het jaar 2012?
‘Het was vooral weer een jaar van groei, waarin 
we weer een flink aantal meters hebben kunnen 
maken. Niet alleen in winst en omzet, maar ook in 
kennis en kunde die we in huis hebben.’ 
Dus jullie groei zit ook in kwaliteit?
‘Precies, kennis en kunde zijn voor ons een be-
langrijke pijler, zodat we gewoon goede kwaliteit 
van dienstverlening kunnen leveren.’ 
Daar zetten jullie ook op in voor de toekomst?
‘Ja, voor de klant maakt het niet uit dat we groeien 
in omzet of winst. Als de klant maar op de goede 
manier wordt geholpen. Ons streven is tot de  top 
drie in Nederland te worden op het gebied van 
storage en backup.’
Waarin onderscheidt Detron zich?
‘Wij kunnen een compleet ICT en Telecom pakket 
bij onze klanten aanbieden. Storage kunnen we 
compleet integreren. Dat is iets wat de specialisti-
sche concurrenten niet kunnen.’
Hoe doen jullie dat?
‘Dat is het mooie van de business unit-structuur. 
Wij kunnen de breedte en de diepte aanbieden. 
We zijn wel een groot bedrijf, maar door onze 
business units kunnen we ook onze klanten 
bedienen als een familiebedrijf. Wat voor klanten 

prettig is, omdat ze gelijk een specialist aan de lijn 
krijgen als er een probleem is.’ 
Daarom storage als business unit?
‘Storage is een oplossing waar Detron specifieke 
focus op wil leggen. Een laptop is een vrij eenvou-
dige aanschaf. Voor een storage oplossing moet 
meer worden ontwikkeld. Daar zijn specialisten 
voor nodig, die er dagelijks mee bezig zijn.’ 
Die specialisten hebben jullie?
‘De BU heeft alleen maar specialisten. Storage is 
de plek waar wij het meest toegevoegde waarde 
kunnen bieden aan de klant.’ 
Zie je ook nadelen aan de snelle groei?
‘Groei is goed, maar is ook een uitdaging… Klanten 
vinden dat soms nog eng en vragen ons wel: wor-
den jullie niet te groot? Worden wij geen nummer? 
Gaat het ‘kleine’ er niet van af?’
Hoe kunnen jullie dat voorkomen?
‘Dat heeft met focus op de klant te maken. En 
dat zit ons dna. De cellen van de business units 
helpen ons daar bij.’ 
Zijn er vorig jaar ook dingen niet goed ge-
gaan?
‘Ik ben kritisch naar mezelf en naar mijn mensen. 
Ik vind dat het altijd alles beter kan. Natuurlijk zijn 
er klanten die problemen hebben, maar dan gaat 
het erom hoe je het oplost. Terugkijkend kan het 
altijd beter.’
In 2012 namen jullie Issue over.
‘En daar kregen wij Erasmus als klant bij.  Daar 
ben ik stiekem wel erg trots op. Het is een bijzon-
dere case.’
Waarom?
‘Erasmus komt uit een aanbestedingstraject. Wij 
wonnen het mantelcontract, en dan begint het 
eigenlijk pas. En het is ook een leuke klant.’
Leuk?
‘Ja, leuk om mee te werken. Ze weten goed wat ze 
willen, verdiepen zich goed in de materie en zijn 
ook vooruitstrevend. Dat herken ik van andere uni-
versiteiten, maar bij Erasmus speelt dat nog meer. 
Ze kijken constant naar nieuwe technologieën. 
Echte vakmensen die het serieus nemen.’
Waarom heeft Erasmus voor jullie gekozen?
‘Wij hebben natuurlijk fantastische kwaliteit, maar 
dat zou je aan Sebastiaan Kamp moeten vragen 
Kritiek is welkom, dan kunnen wij ons verbeteren.’

Voor welke uitdaging stond Erasmus?
‘Alle IT-eilandjes bij elkaar brengen die geïsoleerd 
van elkaar opereren, waardoor het lastig was om 
informatie bij elkaar te krijgen. We moesten één 
transparante opslaglaag creëren, zodat de  
gebruikers over de hele breedte van de  
organisatie data kunnen uitwisselen.’
En de nieuwste uitdaging? 
‘Datagroei, want er zijn veel nieuwe databron-
nen. Denk bijvoorbeeld aan foto’s en video’s die 
gemaakt worden op mobiele telefoons, iPads 
waar mensen mee werken en de data die dat 
oplevert voor onderzoek. Opslaan is een kwestie 
van voldoende geld er tegenaan gooien. Het is 
een uitdaging om één opslagsysteem te maken 
waarmee je niet alleen hele hoge snelheden en 
goede performance kunt bereiken, maar ook nog 
tegen een goede prijs data opslaat die je niet zo 
vaak gebruikt.’ 
Hoe ziet dat eruit?
‘Door een backup systeem in combinatie met 
archivering. Te zware data die niet gebruikt 
wordt, verschuift naar de achtergrond, waardoor 
primaire systemen vlot blijven functioneren voor 
de gebruikers.’
En qua kosten?
‘We kunnen spectaculair kosten besparen, tot een 
factor acht. Terwijl alle data wel beschikbaar blijft. 
En dat is een actuele kwestie, omdat de afgelopen 
twee jaar op verschillende plaatsen in Nederland 
onderzoekers in opspraak zijn geraakt onder meer 
toen onderzoeksdata niet meer als “bewijsmate- 
riaal” beschikbaar bleek te zijn.’ 
Sinds wanneer werken jullie met Detron?
‘Sinds Detron een jaar geleden Issue overnam. 
Met Issue werken we sinds het vier jaar geleden 
met twee andere aanbieders een aanbesteding 
won.’
Waarom drie partijen? 
‘We kwamen uit bij drie bedrijven om alle ver-
schillende IT-afdelingen met al hun verschillende 
wensen en merken te kunnen bedienen.’ 
Die tijd van eilandjes is nu helemaal voorbij?
‘Ik werk momenteel mee aan een reorganisatie 
waarmee de afdelingen bij elkaar gevoegd  
worden. Daaraan voorafgaand hebben we al 
gekozen voor een nieuwe gezamenlijke basis-

infrastructuur en gaan we afstappen van al die 
verschillende merken. Dit hebben we uitgezet bij 
de drie deelnemers onder het raamcontract.’
En Issue won deze minicompetitie?
‘Ja, tot onze verbazing haalde Issue, inmiddels 
Detron, alle drie de segmenten binnen: backup en 
archivering, servers en opslagsystemen. Waardoor 
we onder de mantelovereenkomst nu nog maar 
met één bedrijf zaken doen.’
Waarom waren jullie verrast?
‘We hadden vooraf niet het idee dat één van de 
drie partijen zowel technisch als qua prijs de  
beste aanbieding zou doen voor alle segmenten.  
Detron kon de beste spullen voor de beste prijs 
leveren. Achteraf voor ons een groot plezier, om-
dat het erg prettig is zaken te doen met één partij 
wanneer alles aan elkaar geknoopt wordt.’
Wat was het grootste verschil tussen de drie?
‘Één partij was erg gericht op de producten.  
Zij namen hun leveranciers mee om over hun 
producten te vertellen. Nuttig en leerzaam.  
De tweede partij bracht al een beter verhaal,  
maar Detron ging duidelijk nog een stap verder.’
Hoe deden ze dat?
‘Detron nodigde ons uit om een dag op cursus  
te komen. Ze gaven ons de stand van zaken in  
de techniek en wat in hun ogen het beste was 
voor de universiteit. Bovendien gaven ze hun  
visie over de samenhang en beheersbaarheid  
van de gehele infrastructuur. En hoe zij die kunnen 
garanderen.’
Een les voor de toekomst?
‘Die garanties voor de samenhang zijn een 
duidelijk voordeel van één leverancier en één 
aanspreekpunt. Daar willen we bij de komende 
nieuwe aanbesteding ook zeker rekening mee 
houden.’
Past Detron in de onderwijsmarkt?
‘Detron begrijpt de onderwijsmarkt en waar wij  
als universiteit mee bezig zijn, voelden zij het 
beste aan. Ze hebben kennis van onze processen 
en blijken die kennis in ons voordeel in te zetten.’

 ‘Computers en laptops zijn een commodity geworden’, vertelt Hendrika 
Vreugdenhil. ‘Uiteindelijk draait het erom hoe je je data opslaat’. 

‘IT was bij de Erasmus Universiteit verspreid over verschillende eilandjes. Met de 
nieuwe basisinfrastructuur van Detron hebben we nu één opzet voor backup en 
archivering, servers en opslag,’ zegt Sebastiaan Kamp van Erasmus Universiteit.

Hendrika  
vreugdenhil,  

business unit  
directeur  

storage

sebastiaan  
Kamp,  
It-specialist  
erasmus  
universiteit
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Dus jullie leveren de dozen en Detron doet er 
een strik om?
‘Daar zit meer achter. Telecom bestaat tegenwoor-
dig niet alleen meer uit een toestel, het gaat om 
software die functionaliteiten biedt waarmee er 
slimmer en efficiënter gewerkt kan worden.’
Hoe ziet dat eruit?
‘Als gebruiker kun je bijvoorbeeld aangeven dat 
je in vergadering zit, waarna de telefoon door kan 
schakelen naar het secretariaat. Of de bluetooth 
carkit geeft aan dat je in de auto zit, waardoor je 
dus even niet bij je gegevens kunt op je pc.’
Jullie hebben twee soorten klanten?
‘Ja, onze resellers, in dit geval Detron. Maar ook 
eindklanten, zoals de overheid. Wij moeten het 
dus makkelijk maken voor beide klanten.’
Hoe doen jullie dat?
‘We proberen zoveel mogelijk functionaliteit in 
onze software te stoppen. Onze architectuur is zo 
opgezet dat klanten zelf kunnen bepalen op welk 
systeem de software wordt geïnstalleerd, welke 
functionaliteit ze gaan gebruiken en welke devices 
de medewerkers ter beschikking krijgen.’
Hoe helpen jullie de overheid hiermee?
‘Flexibiliteit, bijvoorbeeld door de ondersteuning 
van bring your own device. Er zijn verschillen per 
gebruikersgroep, van vaste werkplekken zoals 
secretariaat tot projectgroepen die veel onderweg 
zijn. Nu heeft de overheid de keuze: wat geven we 
onze medewerkers mee als optimaal gereedschap 
om mee te communiceren?’
En er zijn verschillen tussen de overheden 
onderling?
‘Iedere overheidsorganisatie heeft andere be-
hoeften. En die behoeften kunnen in de loop van 
de tijd veranderen. Daarom heeft Mitel oplossin-
gen ontwikkeld die kunnen meegroeien in die 
behoeften.’
Hoe lang kennen jullie Detron al?
‘We werken al jaren samen met de voormalige 
telecombedrijven Finntax en Kender Thijssen, 
voorgangers van Detron. Persoonlijk ken ik som-
mige mensen al 25 jaar. En dat past ook bij deze 
sector.’ 
Hoezo?
‘Bedrijven waar je zaken meedoet, moeten 
vertrouwen hebben in elkaar en een langetermijn-

visie hebben. Dat wordt steeds belangrijker en 
dat vinden ze ook bij Detron. Zij investeren in hun 
organisatie en denken goed na over de toekomst.’
Waarom zijn jullie met Detron in zee gegaan?
‘De klant zoekt steeds vaker hoofdaannemers die 
meer takken van sport in zijn assortiment heeft 
dan alleen telecom, omdat ze zien dat de ont-
wikkelingen zo snel gaan dat ze het niet kunnen 
bijbenen. Daar moet een professionele partij met 
een bredere blik bij helpen die met oplossingen 
komt voor de lange termijn.’
Detron kan dat leveren?
‘Ja, zij hebben brede kennis en ervaring van ICT en 
telecom in het algemeen. Maar ook de specifieke 
kennis en ervaring van voice-communicatie die 
voor de aanbesteding nodig is.’
Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
‘Detron heeft bijvoorbeeld ook verstand van 
netwerken. Bij het gebruik van Excel is het niet zo 
erg als er even een aarzeling op de verbinding zit, 
maar voor communicatie zoals telefonie wel. Als je 
in een gesprek hoort dat de uitslag …-tief is. Dan 
weet je niet of dat positief of negatief is.’
Hoe begon de aanbesteding van OT2010?
‘We zagen deze aanbesteding al een paar jaar 
aankomen. We zijn ruim van tevoren in gesprek 
gegaan met de overheid.’
Waarom zo vroeg al?
‘Een gedegen voorbereiding is voor een dergelijke 
grote aanbesteding van groot belang. Doordat  
we zo vroeg zijn begonnen hebben we een  
goede relatie opgebouwd met de betrokken 
partijen. Daarnaast hebben we de gewenste func-
tionaliteit vroegtijdig kunnen toetsen tegen onze 
oplossingen. Deze aanpak heeft zijn vruchten 
afgeworpen.’
Was dat de succesfactor voor het binnenhalen 
van de aanbesteding?
‘Dat heeft meegespeeld. De overheid had een 
lijst met 3000 vragen waarvan we er 2000 met ja 
moesten beantwoorden. Anders hoefden we niet 
eens mee te doen.’
Zitten Detron en Mitel op dezelfde manier in 
de wedstrijd?
‘Bij een aanbesteding telt de tweede plaats niet. 
Er worden alleen gouden medailles uitgereikt in 
onze sector. Detron gaat net als wij voor goud.’

‘Wij helpen klanten met groei, maar in het geval van de overheid ligt 
het iets anders,’ aldus Adrie Waterman, die als meewerkend voorman 
betrokken was bij de aanbesteding OT2010.’

‘Voor de aanbesteding is Mitel de fabrikant van communicatieoplossingen. Detron 
verzorgt de dienstverlening, de implementatie en het project management,’ vertelt 
Hein van Oord van Mitel, die als Business Partner zeer direct betrokken is bij OT2010.

adrie  
Waterman,  

commercieel-
directeur  
telecom  

enterprise  
bij Detron Helpen jullie de overheid te 

krimpen?
‘De tendens is dat de overheid klei-
ner moet worden. Er is veel te doen 
bij de overheid en of dat uiteindelijk 
krimp oplevert, is nog maar de 

vraag. Maar de overheid moet flexibeler worden 
en kosten besparen. Wij kunnen dit ondersteunen 
met standaardisering en efficiëntere inzet van 
middelen.’
En als er kantoren worden gesloten?
‘Dan zijn wij er om dat in goede banen te leiden. 
Zo gaat één van de deelnemers, de Belasting-
dienst, een aantal kantoren sluiten.’
Wat is het doel van de overheid?
‘Optimale flexibiliteit voor de deelnemende 
overheidsorganisaties. Van aanbieders en oplos-
singen. Ze gaan wijzigingen doorvoeren. En in elk 
pand van de overheid moet de medewerker de 
ICT en telecom voorzieningen transparant kunnen 
gebruiken.’ 
De overheid gaat dus flexwerken?
‘In het kader van de flexibele overheid zijn de 
werknemers niet meer aan één werkplek gebon-
den. Wij helpen ze met de telefonie in dat geheel. 
Werknemers moeten op termijn op alle kantoren 
met hun persoonlijke profiel terecht kunnen. 
Overal in het land moeten ze kunnen inloggen en 
bereikbaar zijn onder hetzelfde nummer.’
Hoe verliep het aanbestedingstraject?
‘Pittig. Het was niet moeilijk voor ons, maar de 
manier van uitvragen door de overheid was 
anders. Ze vroegen niet zozeer hardware, licenties, 
software of diensten, maar wel functionaliteit. En 
wat je daar voor nodig hebt, was allemaal ons en 
Mitel’s pakkie aan.’
En ook de contracten moesten flexibel?
‘De overeenkomst is niet in beton gegoten. Nieu-
we producten en diensten kunnen er makkelijk 
in, zowel op initiatief van aanbieder als van de 
afnemer. Het raamcontract is voor maximaal acht 
jaar en voor ongeveer 100 duizend toestellen. 
Maar het kunnen er ook 150 duizend zijn…’
Bemoeilijkt dat de kostenberekening?
‘Ja, we hebben veel aannames moeten doen. Maar 
het was vooral lastig voor Mitel als producent.’
En een voordeel voor de overheid?

‘De overheid heeft nu een scherpe prijs, maar de 
technologie blijft zich ontwikkelen. Als de overheid 
een nieuwe functie wil hebben, hoeft er geen nieu-
we aanbesteding uitgeschreven te worden. En het 
voordeel voor ons is dat ze dat dan bij ons doen.’
Wat waren de succesfactoren?
‘De aanbesteding had zogenaamde knock out 
criteria. Als je daar niet aan voldoet, val je af. En je 
kreeg punten voor de wensen die ze stelden. Deze 
punten in combinatie met prijs zorgden ervoor dat 
wij de opdracht kregen. Onze oplossing sloot dus 
het beste aan op de vooraf gestelde criteria.’
En subjectieve criteria, zoals vertrouwen?
‘Die speelden niet heel hard mee. Het draaide 
om de strenge criteria, maar onderdeel van de 
vragenlijsten waren wel referenties van klanten 
en klanttevredenheidsverklaringen. En betrouw-
baarheid blijkt wel uit de financiële cijfers die we 
moesten meeleveren.’ 
En toen was de opdracht binnen?
‘Na de gunning moesten we nog binnen drie 
maanden een proof of delivery geven. Dat wat 
we op papier voorstelden, moest nog worden 
getoetst, voordat de handtekening onder de over-
eenkomst gezet werd. Daar hebben we in nauwe 
samenwerking met Mitel een knappe prestatie 
neergezet.’
Een mooi resultaat?
‘Met Mitel hebben we een oplossing voor de 
overheid die flexibel en schaalbaar is. Dat is nu 
belangrijker dan ooit. Één ding is zeker: over drie 
jaar communiceren we waarschijnlijk op heel 
andere manieren dan vandaag.’

OT2010 is het aanbestedingsproject voor 
telecomdiensten bij de overheid. De-
tron en Mitel hebben samen het cluster 
VoIP-centrales gewonnen. Zij gaan deze 
dienst leveren aan negen ministeries, 
maar ook aan circa 100 gelieerde over-
heidsinstanties, zoals Rijkswaterstaat, 
Dienst Justitiële Inrichtingen, Hoge Raad 
en de Belastingdienst. Over de looptijd 
van maximaal acht jaar neemt de overheid 
mogelijk 100 duizend poorten af. 

Hein van oord,  
Business partner 
Director mitel
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Klantcase entréa

‘Bij outsourcing besteedt de klant de hele dienstverlening rondom ICT uit 
aan Detron. Het beheren van omgevingen, service desk en alles wat verder 
met ICT te maken heeft,’ zegt Gerard Albers van Detron ICT Beheer.

Z o ook bij Entréa?
‘Entréa zocht naar een partij 
waarmee ze komende jaren vooruit 
kunnen. Ze wilden vernieuwen. De 
werkzaamheden die eerst hun  
mensen deden, doen wij nu. En de 

data komt bij Detron te staan.’
De ultieme uitbesteding?
‘Uiteindelijk nemen ze alle diensten rondom de 
werkplek van ons af via de cloud, dan komt alles 
uit de muur.’
Hoe hebben jullie deze klant binnengehaald?
‘Met al onze disciplines. Voor de marktconsultatie 
van Entréa vormden we een compleet team. Een 
accountmanager, een directielid, een project 
manager, een service manager, een architect en 
iemand van HRM.’
Waarom zo’n groot team?
‘De klant zit vol met vragen. En zo kunnen we 
alle vragen beantwoorden. Dat geeft vertrouwen. 
Daarom ook iemand van HRM, voor het geval we 
medewerkers van Entréa over zouden nemen.’
Daarom koos Entréa voor Detron?
‘Dat lag aan de kwaliteit van de mensen in het 
team. De snelheid van het beantwoorden van vra-
gen. En de accuratesse. Onze antwoorden waren 
goed en uitgebreid, volgens de verwachtingen.’
Speelde prijs nog een rol?
‘Jazeker. We hadden eerst een hogere prijs, 
gebaseerd op het aantal werknemers, wat er 
ongeveer 1.000 zijn bij Entréa. Maar omdat zij veel 
parttime-medewerkers hebben, zagen ze dit liever 
anders.’
En toen?
‘Hebben we een prijs neergelegd op basis van 
het aantal gebruikers dat op een werkdag gebruik 
maakt van de werkplek. Van 1.000 naar 300 werk-
plekken uit de cloud.’
Financieel voordeel voor Entréa …
‘Ja, maar ook financieel inzichtelijker. Door ons 
aanbod is het per werkplek inzichtelijk wat de 
kosten zijn, waardoor ze beter kunnen sturen op 
kosten en zich makkelijker kunnen verantwoorden 
naar hun financiers.’
Hoe gaat het nu?
‘Het team hebben we in stand gehouden. Voor 
de continuïteit. Dezelfde mensen voeren nu ook 

het project uit. De projectmanager managet het 
project, de architect doet de architectuur.’
Hoe ver zijn jullie in de uitvoering?
‘Deze loopt gefaseerd. We zitten nu in de eerste 
fase, waarin we het beheer van de ICT-omgeving 
van Entréa hebben overgenomen, waaronder hun 
drie ICT-medewerkers.’
En de tweede fase?
‘Die start medio dit jaar. Dan gaat Entréa geheel 
over op de cloud. Alle werkplekken uit de cloud.’
Matchen Entréa en Detron?
‘Jazeker. Er is een goede fit, zowel qua cultuur als 
organisatieomvang.’
Qua omvang?
‘We zijn ongeveer even groot. Daarnaast zijn we 
groot genoeg om alle disciplines te bieden en ook 
om hun ICT-medewerkers over te nemen.’
En klein genoeg?
‘Klein genoeg om de flexibiliteit te waarborgen in 
tegenstelling tot de grotere partijen. Waar meer 
bureaucratie heerst, gelden meer procedures. 
Ik weet uit ervaring dat je daar alles in drievoud 
moet aanvragen. Het kan wel een paar weken 
duren voordat je een consultant mee kunt nemen 
naar een klant.’
Flexibiliteit is snelheid?
‘Voor mij sowieso. Ik kan snel schakelen. Ik loop 
zo binnen bij een collega van telefonie, data of 
ICT. Zo kan ik snel anticiperen op de vraag van de 
klant. Voor sales is het essentieel om mensen snel 
bij elkaar te krijgen.’
Hoe zet sales in op groei?
‘Je kunt autonoom groeien door nieuwe klanten te 
werven en oude klanten vast te houden. Twee be-
langrijke aspecten. Ik ben bij Detron aangenomen 
om nieuwe klanten te werven. Nieuwe business 
op het gebied van outsourcing.’
Zie je bij Entréa kans op nieuwe business?
‘Ze gaan nu over naar het nieuwe werken. Overal 
en altijd met het gewenste device kunnen werken. 
In de mobiliteit liggen nog kansen.’
En verder?
‘Bij de organisaties om Entréa heen zie ik ook nog 
kansen op meer volume. Zij kunnen gemakkelijk 
aansluiten op de cloud werkplek. Het leuke is 
om klein te beginnen bij een klant en er groot te 
eindigen.’

robert Heine,  
directeur  
bedrijfsvoering 
entréa

‘Detron was niet van begin af aan de eerste keuze. Maar partnership  
en prijs waren uiteindelijk doorslaggevend in de keuze voor Detron,’  
 vertelt Robert Heine over de samenwerking tussen Entréa en Detron.

Waarom riepen jullie hulp van buiten in?
‘Onze ICT-infrastructuur was niet klaar voor de 
toekomst. Na mijn aanstelling op 1 maart 2012 
was voor mij de eerste vraag hoe dit voor elkaar 
te krijgen. Onze eigen ICT-afdeling naar een hoger 
niveau tillen? Of de ICT geheel uitbesteden?’
En toen?
‘Om te helpen in dit proces hebben we een markt-
consultatie gedaan. Hoe ziet het eruit als we het 
in zijn geheel uitbesteden? Daar selecteerden we 
acht organisaties voor.’
Wat waren de criteria?
‘De aanbieders moesten allereerst bekend zijn 
met uitbesteding en daar ervaring mee hebben. 
Ook moesten ze ervaring hebben in de zorg en 
qua omvang bij ons passen. Wij willen niet de 
grootste klant zijn, maar ook weer niet de kleinste.’
Hoeveel bleven er over?
‘Vier bedrijven presenteerden hun plannen. 
De meeste partijen kwamen met twee of drie 
mensen.’
En Detron?
‘Detron kwam met zeker vijf mensen. Toen dacht 
ik: "Is dat niet een beetje overdreven?" Ze hadden 
wel een goede presentatie hoor, maar toen stond 
Detron bij mij nog niet op de eerste plaats.’
Hoe veranderde dat?
‘We waren niet op zoek naar een leverancier,  
maar naar een echte partner. Uit de manier van 
vragen beantwoorden bleek dat Detron een  
goede partner kon worden. Maar ook een goede 
werkgever voor onze over te nemen ICT-mede-
werkers.’
Hoe was hun aanpak?
‘Zakelijk, maar er bleek wel duidelijk uit dat ze het 
samen wilden doen.’
En toen was er een match?
‘Nog niet helemaal, er bleek een misverstand over 
een aantal parameters. Toen hier duidelijkheid 
over kwam waren we er snel uit.
Wat was doorslaggevend in de keuze voor 
Detron?
‘Onder andere partnership. De manier van 
omgaan met onze organisatie. De aandacht. 
Ze pakten niet meteen de contracten erbij. Het 
was duidelijk dat ze ons graag als klant wilden 
hebben.’

En verder?
‘En uiteindelijk ook de prijs. Nu krijgen we meer 
waar voor ons geld.’
Wat is voor jullie het belangrijkste van deze 
uitbesteding?
‘Dat is ontzorgd worden. Nu hoeven we de ICT-af-
deling niet uit te breiden. Het is lastig om hiervoor 
mensen binnen te halen.’
Waarom is dat lastig?
‘Veel ICT-ers kiezen eerder voor grote bedrijven 
waar ze veel van andere ICT-ers kunnen leren.’
Jullie zijn nu een paar maanden onderweg. 
Ging gelijk alles goed?
‘Er zijn nog wel wat technische problemen. 
Sommige medewerkers worden wel eens uit het 
systeem gegooid.’
Hoe lost Detron dat op?
‘De medewerkers doen erg hun best, maar met 
de helpdesk duurt het soms wat langer dan we 
willen.’
Zijn dit opstartproblemen?
‘Wanneer we in de zomer overstappen op de 
cloud zullen deze problemen wel opgelost zijn.’

Entréa: zorg & financiering
Entréa richt zich op jeugdzorg, onderwijs en  
onderzoek. Doel is hulp en ondersteuning 
bieden aan kinderen en jongeren van 0 tot 
18 jaar en hun ouders of opvoeders. De 
zorgorganisatie ondersteunt bij onderwijs-, 
opvoedings- en opgroeivragen: ‘De organisa-
tie wil alle aangemelde jeugdigen en hun 
ouders kansen bieden het beste in hun naar 
boven te halen’. Als zorgorganisatie is Entréa 
afhankelijk van één financier, de provincie 
Gelderland.  
Maar de financiering gaat op de schop. 
‘Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten 
verantwoordelijk. Het is nog niet bekend hoe 
dit er precies komt uit te zien, maar de kans 
bestaat dat Entréa bij achttien gemeenten 
moeten zijn voor financiering. Dat betekent 
evenzoveel manieren om de kosten te ver-
antwoorden,’ aldus Robert Heine.

Gerard albers,  
account manager  

Detron Ict Beheer  
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de bankier over groei

D etron heeft groeiambities en Rabo- 
bank begiet deze met water in de 
vorm van kapitaal. ‘Maar wij zijn 
meer dan geldverschaffers,’ ver-
telt Edwin Gros van de Rabobank. 

Rabobank en Detron werken samen bij veran-
deringen in het bedrijf.

Hoe is de samenwerking gestart?
‘In 2008 heeft Rabobank de financiering  
verzorgd voor de overnames van Kender 
Thijssen, Finntax, Squire en Esprit.’
In 2012 is die financiering aangepast?
‘We zijn inmiddels een paar jaar onderweg en 
Detron heeft ons vorig jaar gevraagd nog eens 
naar die financiering te kijken, wat ook is ge-
beurd met de nodige aanpassingen.’
En wat speelt er in 2013?
‘Nu zijn we weer wat verder. Detron heeft Es-
prit aan Ziggo verkocht. Hiermee verliest De-
tron een deel van de winstgevendheid, maar 
verbetert de balans. Weer zo’n belangrijk 
mutatiemoment waarbij wij als bank op basis 
van de actualiteit moeten schakelen door de 
financieringsstructuur opnieuw tegen het licht 
te houden. Dit alles rekening houdende met 
de strategie van Detron. Kortom: dit vraagt 
ook van de bank de nodige flexibiliteit.’
Jullie zijn dus nog al eens in gesprek met 
Detron?
‘Ja, en altijd met de strategie van Detron in het 
achterhoofd. De buy and build strategie, die 
wij graag willen faciliteren. We proberen een 
financieringsstructuur neer te leggen, waar-
binnen die strategie uitgevoerd kan worden. 
Daarover zijn we continue als partners met 
elkaar in gesprek en streven we er naar om 
klantwaarde te leveren.’
Zijn jullie nu strategische partner of ge-
woon geldverschaffer?
‘Wij zoeken de dialoog op met het manage-
ment en aandeelhouders. Dat heeft ook te 
maken met Rabobank die een langetermijn-
strategie heeft en langetermijnrelaties wil 
aangaan. Daarin past een strategisch part-
nerschap waarin je elkaar scherp houdt met 

onder andere onze sectorkennis .’
Is er veel veranderd sinds 2008?
‘Het is natuurlijk zo dat er veel veranderd is 
de afgelopen jaren. Als er bedrijven omval-
len, moeten banken financieringen afboeken 
en dat proberen we voortijdig te voorkomen 
door actief met de onderneming in gesprek 
te zijn. Banken zijn selectiever en willen zich 
nog meer dan voorheen, en met de lessons 
learned, verdiepen in het businessmodel en 
de bestendigheid daarvan zodat de onderne-
ming haar verplichtingen kan nakomen.’
Maar de zak geld blijft toch belangrijk?
‘Uiteindelijk is onze rol het faciliteren van 
onze klanten. Onder andere het financieren 
van investeringen of overnames, door geld te 
verstrekken, maar we willen we de rationale 
begrijpen waarom een onderneming inves-
teert. Dat blijft één van de basisactiviteiten 
van een bank, maar wel vanuit de gedachte 
dat wij volledig huisbankier willen zijn om de 
klant maximaal van dienst te kunnen zijn.’
Zijn jullie anders tegen Detron aan gaan 
kijken?
‘Detron heeft aangetoond ook in lastige 
marktomstandigheden te kunnen acteren, 
waardoor we nog meer vertrouwen in het be-
drijf hebben gekregen. Ze hebben laten zien 
dat wanneer de situatie daar om vraagt, zij in 
staat zijn om proactief maatregelen te nemen. 
Ook in een moeilijke markt zijn er bedrijven 
die overleven waarbij daadkrachtig optre-
dend management veelal onderscheidend is.’ 
Dat geeft vertrouwen? 
‘Ja, en we zijn al een aantal jaren met elkaar 
onderweg. Dus we weten wat we aan elkaar 
hebben.’
Dus jullie denken dat het bij Detron niet 
fout gaat?
‘Door de relatie goed te onderhouden en veel-
vuldig contact met elkaar te hebben, probeer 
je als bank de vinger aan de pols te houden. 
En de ontwikkelingen te volgen. Dat is natuur-
lijk geen absolute garantie. Maar als we er 
geen vertrouwen in zouden hebben, zouden 
we het niet doen.’

Wat onderscheidt Detron van andere on-
dernemingen?
‘De propositie is sowieso onderscheidend. 
Met name richting het MKB, alle telecom- en 
ICT-dienstverlening rondom de werkplek. Sterk 
is ook dat Detron veel investeert in de relatie 
met de klanten. Daar zie ik overeenkomsten 
met Rabobank. Echte relatiebouwers.’
Speelt dit ook in het beslissingsproces, of 
kijk je puur naar getallen?
‘Natuurlijk, we kijken niet alleen naar de cij-
fers, maar ook naar het bedrijf. En de markt 
waarin het bedrijf opereert. Hoe doet de con-
currentie het? Maar ook de visie en strategie 
van de onderneming. Kortom: het business-
model moet bestendig zijn.’
Hoe actief bemoeien jullie je met Detron?
‘Een bank staat als het goed is aan de zijlijn, 
niet achter het stuurwiel. Wij willen natuurlijk 
wel weten waarom Detron de dingen doet die 
het doet. Begrip voor de klant betekent dat je 
connectie hebt en dat is een voorwaarde voor 
het eerder genoemde partnerschapmodel.’
Aan de zijlijn?
‘Detron moet niet de hele dag bezig zijn met 
de bank, maar met zijn kernactiviteiten. Wij 
moeten faciliterend zijn bij de verwezenlijking 
van de plannen van de onderneming.’
Hoe is het om betrokken te zijn bij Detron?
‘Het mooie van een relatie met Detron is dat 
het heel dynamisch is. Er speelt constant wat. 
Mooi om daar bij betrokken te zijn. Klanten 
zoals Detron dagen de bank ook uit en zo zien 
we het graag.’
Onvoorspelbaar?
‘Soms spreken we elkaar en horen we “nee, 
op dit moment speelt er niets”. Maar dat kan 
zo maar veranderen. Er gebeurt gewoon veel 
in deze sector, ook bij Detron. Onvoorspel-
baar, maar niet onbetrouwbaar.’
En hoe ziet u de toekomst? 
‘Het is mooi om bij een dergelijke onderne-
ming betrokken te zijn. De Nederlandse eco-
nomische omstandigheden zijn niet goed, 
maar verhoudingsgewijs doet Detron het  
prima. We hebben er alle vertrouwen in.’

Edwin Gros, sEnior rElationship manaGEr rabobank

Huisbankier 
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Interview vlaggekopje
vlnr.:
John Versluis (JV), account- 
manager, Detron Telecom Zakelijk,  
bij Detron sinds 2012, 56 jaar 

Jeroen de Haan (JH), consultant, 
Detron Professional Services,  
bij Detron sinds 2012, 27 jaar

Renee Vermeulen (RV), HRM  
functionaris, Detron Detachering,  
bij Detron sinds 2012, 24 jaar

Arjan Brouwer (AB), project- 
leider& teamleider, Detron  
Professional Services,  
bij Detron sinds 2012, 37 jaar 

Bob de Bruijn (BB), manager HRM 
Detron ICT & Telecom Groep,  
bij Detron sinds 2004, 40 jaar

VeRs Bloed
voor Detron

Aan de bar van de kroeg in de vestiging in Veenendaal gaan nieuwe Detron medewerkers, 
onder leiding van manager HRM Bob de Bruijn, met elkaar in gesprek. Ze hebben een 

ding gemeen: een frisse en kritische blik. Bestaat er zoiets als een Detron Way of Doing 
Things? Wat zijn nou typische Detron mensen? Is er wel ruimte voor persoonlijke groei 

en ontwikkeling? En hoe zit het met de groeispurt van Detron? Gaat dat wel samen?
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d e Detron-manier
Jv: Bij mijn vorige werkgever vroeg ik me telkens 
weer af: waarom verliezen we toch steeds die of-
fertes van Detron? Het antwoord: korte lijnen en 
snelheid. Dat is een absolute must om klanten 

tevreden te houden.
BB: Bij ons is het al snel bekend wie wat doet. en we weten wat er 
bij de klant speelt, zodat we er op kunnen anticiperen.
AB: Die korte lijnen zijn vergelijkbaar met MSA, waar ik vandaan 
kom. De sfeer en mentaliteit zijn het hetzelf-
de: aanpakken, doen wat je belooft.
Jv: Die informele sfeer vind ik erg prettig. 
Dat was voor mij ook een reden om voor 
Detron te kiezen. Ik wil hier blijven tot m’n 
pensioen.
AB: Door de business units sta je dichtbij 
de klant, maar heb je de kennis, ervaring en 
continuïteit van een grote organisatie ach-
ter je staan.
Jv: Die business units zijn net kleine familie-
bedrijfjes. Je gaat er met z’n allen voor. 
AB: natuurlijk is er wel eens een spannings-
veld tussen de business units, maar dat 
is gezond. Als er echt problemen over de 
schutting worden gegooid, zijn we volwas-
sen genoeg om daar een kop koffie over te 
drinken. en we zijn dit jaar met ons team naar Winterberg geweest. 
Dat is heel goed voor het groepsgevoel.
Jv: De keuze tussen algemeen belang en de business units kan las-
tig zijn. Mooie klanten wil je eigenlijk voor jezelf houden. Dat loopt 
daardoor niet altijd goed.
AB: Als het maar het beste resultaat voor de klant oplevert. Alles 
draait om de klant. Maar ook dat kan nog beter.
Jv: Soms hoorde ik van klanten dat ze al twee jaar niet van ons had-
den gehoord. een kwestie van een paar belletjes. Dat moet je elke 
paar maanden gewoon doen. niet lullen, maar poetsen.

BB: Bij Detron is een cultuur van verantwoordelijkheidsgevoel, voor 
klant en bedrijf. Daardoor zitten mensen er korter op. Ze lopen niet 
stipt om vijf uur naar buiten. 

Het Detron DNA
rv: Wat zijn goede Detron medewerkers? Dat verschilt. voor deta-
chering bijvoorbeeld geldt dat ze communicatief vaardig, enthousi-
ast en ondernemend moeten zijn. 
BB: en ze moeten ook fun hebben. Zo kom je tot je recht. We willen 

mensen die denken in oplossingen, niet in 
problemen. 
rv: eigenlijk het spreekwoordelijke schaap 
met vijf poten.
BB: Met overnames krijg je wel eens wat 
mensen erbij die minder bij onze cultuur 
passen.
rv: Goede mensen zijn zeker te vinden. Het 
is gemakkelijk mensen te overtuigen om 
voor Detron te kiezen. Je krijgt hier kansen 
die je ergens anders niet zo snel zou krijgen.
BB: er is geen Detron mal. We gaan nieuwe 
mensen niet in een hokje drukken. Bij de 
selectie moeten we al weten wat we binnen 
halen.
JH: Je moet er wel vol voor gaan. Drive heb-
ben. 

BB: Die energie voel je wel bij mensen. natuurlijk maken we wel 
eens inschattingsfouten. Zo groeien en leren wij ook. 
JH: Mijn talent? De helikopterview als er een probleem is. Waar zit-
ten nou echt de knelpunten? even een stapje terugnemen om er 
twee vooruit te zetten.

Persoonlijke groei
BB: onze medewerkers zijn manager van hun eigen carrière. en 
daar helpen we ze graag bij. 
AB: Het kan heel snel gaan. Ik werd vijf weken nadat ik was begon-

'we willen 
mensen die 

denken
in oplossingen, 

niet in 
problemen'

nen al gevraagd voor het management team. Ik kreeg 16 man onder 
me en zat op een kantelpunt. Gaat dit niet iets te snel? Heb toen 
hele goede tips gekregen van mijn directeur. ‘Je moet niet 20 bord-
jes omhoog houden. Kies er drie of vier. Accepteer dat nooit alles 
goed gaat. Het werk is nooit af.’ Dat heeft me enorm geholpen.
Jv: en je mag bij Detron fouten maken. Heb ik ook gedaan. Ik had 
te veel vertrouwen in klanten dat ze de benodigde beslissingen wel 
zouden nemen. Dat viel tegen, het duurde veel langer. Daar moet ik 
harder in worden. 
JH: Ik ben binnengekomen via een outsourcingsproject voor rtL. 
Ik heb een idee van waar ik naar toe wil. Detron past prima in dit 
plaatje.
BB: Sinds 2008 doe ik HrM voor de hele groep. Dat is een mooie 
carrièrestap geweest. Aan de slag om het beste uit mensen te halen.
JH: Mijn grootste prestatie? Ik heb veel nieuwe dingen gedaan. ook 
commercieel. nu zit ik aan de andere kant van de tafel. Daar heb ik 
veel en snel van geleerd.
rv: De harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Dat was een hele 
klus. Daar ben ik wel trots op.
BB: Zo gaat dat bij Detron. We hebben het haar gewoon laten doen.
rv: en als het niet gaat, trek je aan de bel.
JH: Bij Detron kan dat. Out of the blue komt er een probleem op je 
af. Hoe moet ik dat doen? nou, ga het gewoon maar doen. Dat geeft 
zelfvertrouwen. 
BB: Leren door te zwemmen, maar niet laten verzuipen.
AB: Dat haalt het beste in je naar boven. Ik haal veel voldoening 
uit de grip op mijn nieuwe rol. Gaaf als je over die hoogste hobbel 
heen bent.
rv: naast mijn werk studeer ik ook psychologie aan de open Univer-
siteit. Mijn doel is om ervaring op te doen en mezelf te ontwikkelen. 
Dit doe ik deels via mijn studie maar ook in mijn werk ontwikkel ik 
mijzelf en doe ik veel nieuwe ervaringen op.
JH: Ik krijg ook de mogelijkheid om mijn studie af te maken. 
BB: Haha, ja, we zien hem nogal eens diep in de boeken gedoken. 
Mooi om te zien.
JH: Studie, carrière en privé naast elkaar. Dat kan wel lastig zijn, 

Pa volupta 
temolutem-
qui bearum 

quidigenem 
dolesciuri 
dendeles 

deliqui
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voor de 
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maar is een kwestie van de situatie uitleggen.
BB: er is ruimte voor persoonlijke groei. Soms nemen we een ruwe 
diamant aan. Die moeten we nog bijschaven en opleiden. Kennis is 
belangrijk voor ons. We verkopen immers kennis.

Groei
rv: onze groei vereist snel handelen en dat maakt het leuk.
BB: Die dynamiek is inderdaad leuk, ook voor HrM. Dat is iets  
anders dan chaotisch. Je moet natuurlijk wel in control zijn.
rv: De keerzijde van snelle groei? Het is soms wel erg druk. Dan 
wordt er verwacht dat je het regelt en werk je langer door. Maar hoe 
fijn is het als het dan lukt!
BB: niet alles gebeurt van de ene op de andere dag.
rv: na de overnames heeft de cultuur tijd nodig. Zestig mensen van 
2e2 kwamen bij tien mensen van Kender thijssen. Dat begint nu te 
mengen.
BB: Wat kunnen we beter doen? Bij groei moeten er snel mensen 
bij. en zij moeten gelijk aan de slag. Dat gaat niet altijd gelijk goed.
Jv: Dat moet ik dan uitleggen aan de klant.
BB: voor de medewerkers van een bedrijf dat we overnemen is het 
niet hun eigen keuze om voor Detron te werken. Juist dan is een 
goed begin belangrijk. Dus doen we aan mentoring en coaching. 
Maar ook simpele dingen. Dat de receptie bijvoorbeeld weet dat er 
een nieuwe medewerker komt. 
AB: De klant merkt wel dat er dingen veranderen in de organisatie. 
Dat kan irritant zijn. Dan worden ze bijvoorbeeld door verschillende 
accountmanagers gebeld. 
Jv: Als we er maar over communiceren met de klant. Goed uitleggen 
wat we doen en waarom dat ook voor de klant beter is.
AB: nu is het zaak om de organisatie stabiel te houden. er is intern te 
vaak gewisseld. Laat mensen even zitten. Klanten hebben wel door 
dat we ons best doen, maar daar moeten we aan blijven werken. 
JH: De klant tevreden houden is altijd de belangrijkste uitdaging. 
Detron mensen willen dit. Zij zetten uit zichzelf die extra stap. Ja, 
natuurlijk heb ik wel eens boze klanten achter me aan gehad. Dat 
hoort er bij, maar het komt altijd goed. 
Jv: Je moet er voor zorgen dat de klant tevreden blijft. Dan komen de 
opdrachten vanzelf.
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Missche

ON 
THE
MOVE

Wie succesvol wil blijven, moet buiten de gebaande paden 
durven lopen. Ook daarom voelt Detron een bijzondere 
band met moderne kunst en kunstenaars. Zoals ICT en 
technologie nieuwe perspectieven voor onze klanten 
bieden, prikkelen kunstenaars ons om de ogen open te 
houden voor het onverwachte. 
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W ie een van de vestigingen van 

Detron bezoekt, zal overal 

kunst zien. Échte kunst, geen 

posters of reproducties. Oprichter en CEO 

George Banken is een uitgesproken kunst-

liefhebber. 'Voor Detron is het ondersteunen 

van jonge, lokale kunstenaars een concrete 

uiting van Maatschappelijk Verantwoord  

Ondernemen. We zijn een modern bedrijf, 

dat geworteld is in de lokale samenleving.  

Kunst prikkelt en inspireert ons.' In maart 

2013 opende Banken de expositie On the 

move in de Detron vestiging in Veenendaal. 

Met het beste werk van aanstormend talent 

Willemien Brand, Willem Hansum en Marcel 

Labrie. En natuurlijk bubbles, comfort food 

en jazz. Want bij Detron houden ze van een 

feestje. 

George Banken  
'on the move'  

met drie jonge  
kunstenaars

Dichter-deejay  
Jules Deelder draaide 
zijn favoriete 
jazz-platen
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Jaarverslag van de directie

Ontwikkelingen 2012

Overnames
Op respectievelijk 9 juli 2012 en 14 augustus 2012 zijn de activiteiten 
van Issue Information Technology B.V. (Issue) en MSA-ICT Holding B.V. 
en dochters (MSA) overgenomen. Het gaat bij beiden om met name 
hardware-activiteiten. Hiermee is het portfolio in ICT verder verbreed 
en hebben we onder meer onze positie in de Overheid, Bouw (CAD/
CAM-activiteiten) en Retail verder versterkt. De bredere basis aan 
klanten heeft ook gezorgd voor meer verkoop van onze diensten.
 
Per 1 november 2012 hebben we de ICT-activiteiten van de sociale 
werkvoorziening Licom overgenomen. Dit betreft met name beheer-
activiteiten (recurring business). In Limburg zijn we hiermee (nog 
meer) een volwaardige telecom- en ICT-aanbieder geworden.

Nieuwe klanten
In 2012 heeft Detron er weer een groot aantal nieuwe klanten bij 
gekregen, waaronder RTL Nederland, KPN Mobile, Entréa, Wavin, 
Achmea, IntermarisHoeksteen en de retailorganisaties Etam, Spar en 
Mitros. In de publieke markt heeft Detron via OT2010 (cluster VoIP-
centrales) onder meer de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en de Hoge 
Raad als klant mogen verwelkomen. Maar net zo belangrijk als nieuwe 
klanten, zijn de bestaande klanten die ook in 2012 weer hun ICT- en 
telecom-diensten en oplossingen bij Detron hebben afgenomen.

Omzet
De omzet groeide in 2012 met ruim 44% en kwam uit op € 149 miljoen 
(2011: € 103 miljoen). De groei bestaat voor 15% uit autonome groei. 
De andere helft is gerealiseerd door de overnames van Issue en MSA in 
de zomermaanden van 2012. Alle bedrijfsonderdelen zijn gegroeid in 
omzet en/of brutomarge.

EBITDA
De bedrijfswinst (EBITDA) steeg tot € 9,3 miljoen, een stijging van 26% 
ten opzichte van 2011. (2011: € 7,4 miljoen). De groei in winst is volledig 
autonoom gerealiseerd. De overgenomen activiteiten van Issue en 
MSA zullen vanaf 2013 gaan bijdragen aan de winst van Detron.

Financieringskosten
De totale financiële lasten voor 2012 bedroegen € 1,1 miljoen en 
zijn voornamelijk gerelateerd aan de overnamefinancieringen en 
werkkapitaalfaciliteiten. In 2011 bedroegen deze lasten nog € 1,8 
miljoen. De daling heeft onder meer te maken met de langlopende 
leningen van verbonden partijen die eind 2011 in kapitaal zijn omgezet.

Record jaar voor Detron 2012

... en sterk verbeterde balans begin 2013 
Detron ICT & Telecom Groep (Detron), totaalleverancier van ICT- en 
telecommunicatiediensten voor de zakelijke markt, heeft een zeer 
succesvol 2012 achter de rug. De omzet (44%) en bedrijfswinst (26%) 
zijn wederom gestegen.

Begin 2013 verkochten we Esprit Telecom en Zoranet aan Ziggo. Dit 
draagt bij aan de groeiambities van Detron. Bovendien geeft het richting 
aan het uitbouwen van onze ICT-strategie. De verkoop verbetert onze 
balans sterk. Teruggerekend naar 1 januari 2013, waarbij de volledige 
koopsom verwerkt is en zonder afwaardering van de goodwill, bedraagt 
de solvabiliteit 24%. 

W&V geconsolideerd €1.000 2012 2011
  

Omzet  148.885  103.215 
Percentage groei tov jaar eerder 44% 7,5%

Directe kosten  86.457  55.364 

Brutomarge  62.427  47.851 
Als percentage van de omzet 41,9% 46,4%

Personeelskosten  39.767  30.701 
Overige kosten  13.353  9.738 
Totaal operationele kosten  53.120  40.440 

EBITDA  9.307  7.412 
Als percentage van de omzet 6,3% 7,2%

Afschrijvingskosten  3.559  2.874 
Amortisatie  3.825  3.364 
EBIT  1.923  1.174 

Financiele baten en lasten  1.092  1.780 
Winst voor belastingen  831  (606)

Belastingen  (102)  (294)
Netto resultaat  729  (900)

Solvabiliteit t.o.v. Eigen vermogen 6,5% 5,8% 24,0% 19,0%

Solvabiliteit t.o.v. Eigen vermogen  
inclusief afwaardering goodwill

10,6% 10,0% 28,8% 24,1%

Solvabiliteit t.o.v. Garantievermogen  1,2  1,1 

Solvabiliteit t.o.v. Garantievermogen  
inclusief afwaardering goodwill

7.390 5.812 

Langlopende lening/ LTM EBITDA

Cash flow uit bedrijfsoperatie 8.999 10.167

Netto kasstroom -2.600 -4.113

PASSIVA 31-dec 
2011

31-dec 
2012

01-jan
2013 *

01-jan
2013 **

Eigen Vermogen 4.085 4.814 16.678 12.396 

Achtergestelde lening 2.583 3.455 3.282 3.282 

Garantievermogen 6.668 8.269 19.960 15.678 

Voorzieningen 1.933 2.331 2.331 2.331 

Langlopende  
schulden

8.827 10.539 6.790 6.790 

Vlottende passiva 34.499 47.538 40.290 40.290 

Rekening-courant  
schuld bank

11.240 13.760 0 0 

Totaal Passiva 63.167 82.437 69.371 65.089 

ACTIVA 31-dec 
2011

31-dec 
2012

01-jan
2013 *

01-jan
2013 **

Vaste activa 33.593 39.673 31.407 28.182 

Vlottende activa 24.332 39.115 34.670 34.670 

Liquide middelen 5.242 3.649 3.294 2.237 

Totaal Activa 63.167 82.437 69.371 65.089 

*)  Betreft de balans per 1 januari 2013 
waarbij de verkoop van Esprit/Zoranet 
(en ontvangst van de koopsom) 
teruggerekend is naar deze datum 
(effective date), inclusief aflossing van 
de lening.  

**)  Betreft de balans zoals vermeld bij 
*) inclusief afwaardering goodwill 
in verband met de verkoop en 
verrekening van aan de verkoop 
gerelateerde kosten.  
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Activa x €1.000 31 december 2012 31 december 2011

Vaste activa Ref.
Immateriële vaste activa 5 27.798 22.451
Materiële vaste activa 6 7.610 6.856
Financiële vaste activa 7 4.265 4.286

39.673 33.593
Vlottende activa
Voorraden 8 3.638 2.772
Onderhanden projecten 9 2.463 1.229
Vorderingen 10 33.014 20.331
Liquide middelen 11 3.649 5.242

42.764 29.574

82.437 63.167

Geconsolideerde jaarrekening 

Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming)

Passiva x €1.000 31 december 2012 31 december 2011

Groepsvermogen Ref.
Eigen vermogen 13 4.814 4.085

4.814 4.085

Voorzieningen 14 2.331 1.933

Langlopende schulden 15 13.994 11.410

Kortlopende schulden 16 61.298 45.739

82.437 63.167

Vermogen
Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2012 €4,8 miljoen 
positief. Door de verkoop van Esprit/Zoranet aan Ziggo en zonder 
afwaardering van de goodwill stijgt de solvabiliteit ten opzichte van 
het garantievermogen, teruggerekend naar 1/1/2013 van 10,6% naar 
28,8%. Inclusief afwaardering van de goodwill en verrekening van aan 
de verkoop gerelateerde kosten bedraagt dit 24,1% en de solvabiliteit 
ten opzichte van het eigen vermogen 19,0%. Met de bank hebben we 
nieuwe financieringsafspraken gemaakt. Er is afgesproken per direct 
€ 3,0 miljoen af te lossen. Het resterende deel wordt toegevoegd aan 
het netto werkkapitaal. Er vindt geen dividenduitkering plaats. Er zal 
voor een bedrag van € 3,2 miljoen aan afwaardering goodwill worden 
verrekend met de verkoopopbrengst. 

Kasstroom
De door bedrijfsactiviteiten gegenereerde kasstroom exclusief 
cashflow in verband met overnames bedroeg € 10,2 miljoen (2011 € 9,0 
miljoen). De totale netto kasstroom kwam uit op een negatief bedrag 
van € 4,1 miljoen (2011 € 2,6 miljoen). Deze afname is veroorzaakt 
door de kleinere overnames waarvoor geen separate financieringen 
zijn afgesloten.

Financiële instrumenten
Detron loopt renterisico over de variabel rentende langlopende schuld 
aan de kredietinstelling. Ter afdekking van dit risico is er ter hoogte van 
ca 80% van de in juni afgesloten leningen bij de kredietinstelling, een 
renteswap afgesloten, zodat er vaste rente betaald wordt (0,96%) en 
variabele rente wordt ontvangen. Het rentepercentage op de leningen 
is variabel, bestaande uit Euribor plus een vaste opslag van 3,25%. 
Gemiddeld bedroeg de rente op de leningen in 2012 3,58%. Door 
de renteswap betalen we per saldo over ca 80% van de afgesloten 
leningen een vaste rente van 4,21% (zijnde 3,25% plus 0,96%). 

Risico’s en onzekerheden
Bij de uitoefening van haar activiteiten loopt een onderneming risico’s, 
zo ook Detron. Risicomanagement is derhalve een integraal onderdeel 
van de dagelijkse bedrijfsvoering van het management en de directie. 
Hierbij wordt steeds een gezonde balans tussen risico en rendement 
gezocht om de continuïteit van Detron te waarborgen.
Voor Detron bestaan op dit moment onder meer de volgende risico’s. 
Maatregelen ter beperking van deze risico’s zijn echter in place. 
•  Omschakeling ICT systeem bij Detron Telecom: Begin 2013 is Detron  

Telecom op een ander ICT systeem overgeschakeld, hetzelfde ERP- 
systeem als dat  van de ICT-activiteiten. Er wordt nu gewerkt aan de nazorg 
van de implementatie, zodat alles goed wordt geborgd.

•  Toename van slecht betalende debiteuren: dit risico is een gevolg 
van de verslechterde economische omstandigheden. Wekelijkse 
debiteurenrapportages, strak debiteurenbeheer en sterkere betrok-
kenheid van directie en management bij de probleemgevallen maar 
ook vooraf bij de acceptatie van klanten en contracten, beperken dit 
risico aanzienlijk.

•  Schommelingen in cashflow: inherent aan een groeiend bedrijf, in 
onder meer hardware door de overnames, zijn schommelingen in 

cashflow. Om deze schommelingen op te vangen, wordt veel aan-
dacht besteed aan cashflowprognoses, op wekelijkse, maandelijkse 
en jaarlijkse basis. Tevens wordt er gebruik gemaakt van mogelijk- 
heden tot leasefinancieringen voor aanschaf van hardware en wor-
den betalingscondities naar klanten aangescherpt.

•  Risico in verband met integratie van overgenomen bedrijven: Detron 
loopt risico voor wat betreft het eventueel niet slagen in de integratie 
en het winstgevend maken van overgenomen bedrijven. In het laat-
ste geval gaat het dan om overnames van verliesgevende bedrijven. 
Dit risico wordt echter zoveel mogelijk ondervangen door het laten 
uitvoeren van onderzoeken voorafgaand aan de overnames en het 
direct nemen van maatregelen vlak na de overnames om de winst- 
gevendheid te verbeteren. 

Vooruitzichten

We hebben de laatste jaren hard gewerkt aan het bouwen van een 
goede organisatie. Deze is in staat autonoom en door overnames te 
groeien.

Begin 2013 zijn Esprit Telecom en Zoranet verkocht aan Ziggo. Naast 
aflossing van de lening gebruiken we de opbrengsten voor het verder 
uitbouwen van onze ICT-strategie, zowel autonoom als in overnames, al 
zal dit tempo lager liggen. We zijn kritischer naar de kwaliteit. We kijken 
naar gezonde bedrijven die onze positie en balans versterken.

In 2013 komt er nog meer aandacht voor de klant. De aandacht voor 
kwaliteit en flexibiliteit staat centraal. Wat we aan de voorkant beloven 
moeten we aan de achterkant waarmaken. 

Aan de overgenomen hardware activiteiten hebben we de afgelopen 
maanden onze eigen full service ICT diensten toegevoegd. De aan- 
komende tijd zullen we deze breed gaan aanbieden onder de voor-
malige klanten van Issue en MSA.

Voor 2013 hebben wij een aantal strategische oplossingen gedefinieerd, 
waarmee Detron zich van haar concurrenten zal onderscheiden. Denk 
bijvoorbeeld aan de cloud werkplek, BYOD (Bring Your Own Device)-
oplossingen en Device Management, alles voor zowel ICT als telecom.

Mede hierdoor en het vertrouwen van onze klanten in ons, zien we, 
ondanks de aanhoudende economische crisis, prachtige kansen onze 
groei verder voort te zetten.

‘s-Hertogenbosch, april 2013

De directie, 
George Banken CEO, Tom Tank COO en Monique Moos CFO

Jaarrekening
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het jaar 2012 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over het jaar 2012
x €1.000 2012 2011

Netto-omzet Ref. 18 148.885 103.215
Kostprijs van de omzet -86.458 -55.364

Bruto-omzetresultaat 62.427 47.851

Lonen en salarissen 31.548 23.468
Sociale lasten 4.251 3.028
Pensioenen 1.362 1.101
Afschrijvingen 19 7.384 6.238
Overige bedrijfskosten 20 15.959 12.842

Som der kosten 60.504 46.677

Bedrijfsresultaat 1.923 1.174

Financiële baten en lasten 22 -1.092 -1.780

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 831 -606
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 26 -102 -294

Resultaat na belastingen 729 -900

x €1.000 2012 2011

Kasstroom uit operationele activiteiten Ref. 
Bedrijfsresultaat 1.923 1.174

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 19 7.384 6.319
Mutatie voorzieningen 14 -1.988 -379

5.396 5.940
Mutaties in werkkapitaal:
Voorraden 8 -235 -450
Onderhanden projecten 9 -1.234 -190
Vorderingen 10 -6.717 1.253
Kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen) 16 6.679 -337

-1.507 276
Kasstroom gegenereerd uit operationele activiteiten 5.812 7.390

Betaalde interest 22 -948 -1.357

-948 -1.357
Netto kasstroom gegenereerd uit operationele activiteiten 4.864 6.033

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving van groepsmaatschappijen -2.538 -397
Investeringen immateriële vaste activa 5 -31 -1.185
Investeringen materiële vaste activa 6 -3.208 -2.335

-5.777 -3.917
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossingen langlopende schulden 15 -3.200 -4.716

Kasstroom uit financierings-activiteiten -3.200 -4.716

Totaal netto kasstroom -4.113 -2.600

x €1.000 2012 2011

Stand per 1 januari -5.998 -3.398
Netto kasstroom -4.113 -2.600

Stand per 31 december -10.111 -5.998

Stand per 31 december
Bank- en kassaldi 3.649 5.242
Schulden aan kredietinstellingen -13.760 -11.240

-10.111 -5.998

Het verloop van de liquide middelen minus schulden aan kredietinstellingen is als volgt:
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1.1 Algemeen
De vennootschap is opgericht op 16 juli 2008 en de statu-
taire vestigingsplaats is ’s-Hertogenbosch (Het Zuiderkruis 
65, 5215 MV).

1.2 Activiteiten
De activiteiten van Detron ICT & Telecom Groep B.V. 
en haar groepsmaatschappijen (‘de Groep’) bestaan 
voornamelijk uit:
•  handel in ICT & Telecommunicatie artikelen en 

-componenten;
•  dienstverlening op het gebied van ICT- en 

Telecommunicatieprocessen en implementatie van 
software;

•  het verlenen van Telecom en communicatie diensten.

Verkoop vindt voornamelijk plaats in Nederland. 

1.3 Financiële positie
Het eigen vermogen van Detron ICT & Telecom Groep B.V. 
bedraagt per 31 december 2012 
€ 4,8 miljoen (2011 € 4,1 miljoen) en het aansprakelijk  
vermogen voor de kredietinstellingen per 31 december 
2012 bedraagt € 8,3 miljoen positief (2011: € 6,7 miljoen 
positief). Het werkkapitaal (vlottende activa minus kort-
lopende schulden exclusief schulden aan kredietinstel- 
lingen) bedraagt per 31 december 2012 € 2,5 miljoen 
negatief (2011 € 1,2 miljoen negatief). Financiering hier-
van vindt geheel plaats met kortlopende en langlopende 
schulden, waaronder achtergestelde leningen.

Begin juni 2012 heeft er herfinanciering plaats gevonden 
van de bestaande leningen bij de kredietinstelling. Hierbij 
is tevens de werkkapitaalfaciliteit verruimd van €  9 miljoen 
 begin 2012 naar maximaal € 10 miljoen. Naar aanleiding 
van de overname van de activa en passiva van Issue Infor-
mation Technology B.V. is deze werkkapitaalfaciliteit begin 
augustus 2012 nog verder verruimd naar maximaal € 13 
miljoen. Deze werkkapitaalfaciliteit zal maximaal € 10 mil-
joen bedragen na de verkoop van Esprit Telecom B.V. en 
Zoranet Connectivity Services B.V.

Naar verwachting is deze huidige kredietfaciliteit voldoen-
de om daaruit aan de verplichtingen richting de bank en de 
verplichtingen uit de normale bedrijfsvoering gedurende 
2013 en latere jaren te voldoen. De in deze jaarrekening 
gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbe-
paling zijn daarom gebaseerd op de veronderstelling van 
continuïteit van de Groep.

1.4 Stelselwijzigingen
In 2012 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. 

1.5 Schattingswijzigingen
In 2012 hebben zich geen schattingswijzigingen voorge-
daan. 

1.6 Consolidatie
In de consolidatie worden de financiële gegevens van 
Detron ICT & Telecom Groep B.V.  en haar groepsmaat-
schappijen opgenomen. Groepsmaatschappijen zijn 
rechtspersonen waarin Detron ICT & Telecom Groep B.V. 
overheersende zeggenschap, direct of indirect, kan uit-
oefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de 
stemrechten of op enig andere wijze de financiële en ope-
rationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens 
rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct 
kunnen worden uitgeoefend op balansdatum.
De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen 
waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefe-
nen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 
100% in de consolidatie betrokken.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en on-
derlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaat-
schappijen en andere in de consolidatie opgenomen 
rechtspersonen worden geëlimineerd. Ongerealiseerde 
verliezen op intercompany-transacties worden ook ge-
elimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waar-
devermindering. Waarderingsgrondslagen van groeps-
maatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen 
rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting 
te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor 
de Groep.

Aangezien de winst-en-verliesrekening over 2012 van  
Detron ICT & Telecom Groep B.V. in de geconsolideerde 
jaarrekening is verwerkt, is (in de enkelvoudige jaar-
rekening) volstaan met weergave van een beknopte 
winst-en-verliesrekening in overeenstemming met artikel 
2:402 BW. 

1 Algemene toelichting

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn: 

Naam Vestigingsplaats

Aandeel  
in geplaatst  

kapitaal in %

Detron Telecom Solutions B.V. (vh. Detron ICT Groep B.V.) ‘s-Hertogenbosch 100,0

Detron ICT Solutions Holding B.V. (vh. Kender Thijssen Holding B.V.) Veenendaal 100,0

Detron ICT&Telecom Limburg B.V. (vh. Kender Thijssen Solutions B.V.) Veenendaal 100,0

Detron ICT Solutions B.V. (vh. Kender Thijssen ICT Solutions B.V.) Veenendaal 100,0

KT International Solutions B.V. Veenendaal 100,0

Detron Information Technology B.V. (vh. Squire Support Group B.V.) Rotterdam 100,0

Detron Storage Solutions B.V. (vh. eXpertise-IT B.V.) Westland 100,0

Detron Detachering B.V. (vh. Kender Thijssen Detachering B.V.) Veenendaal 100,0

Detron Telecom Zakelijk B.V. (vh. Finntax ICT ’s-Hertogenbosch B.V.) ‘s-Hertogenbosch 100,0

Detron Mobile Solutions B.V. (vh. Finntax Mobiel Raamsdonkveer B.V.) Raamsdonkveer 100,0

Detron Telecom Enterprise B.V. (vh. Kender Thijssen Telecom Services B.V.) Veenendaal 100,0

Detron Healthcare Solutions B.V. (vh. Vitec Telecom B.V.) ‘s-Hertogenbosch 100,0

Esprit Telecom Holding B.V. ’s-Hertogenbosch 100,0

Esprit Telecom B.V. (vh. EspritXB B.V.) Amsterdam 100,0

XB Facilities B.V. Almere 100,0

Detron Datacenter Diensten B.V. Almere 100,0

Marviq B.V. Amsterdam 100,0

Zoranet Connectivity Services B.V. Zwolle 100,0

Detron ICT Beheer B.V. Veenendaal 100,0

Detron Computerverhuur B.V. Veenendaal 100,0

Detron ICT Onderhoud B.V. Veenendaal 100,0

Detron Professional Services B.V. Veenendaal 100,0

Detron CAD Solutions B.V. Rotterdam 100,0

Megasellers B.V. Houten 100,0

De laatste genoemde vennootschap, Megasellers B.V., is per 31 augustus 2012 verworven voor een koopsom van € 1. 
Megasellers B.V. is een groothandel in computers, randapparatuur en software en levert zowel aan de zakelijke als  
particuliere markt. Per overnamedatum wordt deze vennootschap volledig meegeconsolideerd in de cijfers van de Groep.
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1.7 Verbonden partijen
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in paragraaf 
1.5 worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties 
tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie 
geëlimineerd. Verder zijn de aandeelhouder Detron ICT  
Investments B.V., certificaathouders van aandelen in de  
vennootschap, Detron Corporation B.V. en diens dochter-
maatschappijen aan te merken als verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden 
toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoor-
waarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard 
en de omvang van de transactie en andere informatie die 
nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

1.8 Acquisities en desinvesteringen van groepsmaat-
schappijen
Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de iden-
tificeerbare activa en passiva van de overgenomen vennoot-
schap opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De 
overnamedatum is het moment dat overheersende zeggen-
schap kan worden uitgeoefend in de betreffende vennoot-
schap.

De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of equivalent 
dat is overeengekomen voor de verkrijging van de overge-
nomen onderneming vermeerderd met eventuele direct 
toerekenbare kosten.
Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van 
de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva 
wordt het meerdere als goodwill geactiveerd onder de im-
materiële vaste activa.
Indien de verkrijgingsprijs lager is dan het nettobedrag van 
de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva, 
dan wordt het verschil (negatieve goodwill) als overlopende 
passiefpost opgenomen.

De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, 
blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment dat 
zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het mo-
ment dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen 
en indien de maatschappij slechts gehouden wordt om te 
vervreemden.
 
1.9 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 
methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht be-
staan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valu-
ta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. 

Koersverschillen bij geldmiddelen worden afzonderlijk in 
het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven 
uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbe- 
lastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit opera-
tionele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De ver-
krijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is op-
genomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten,  
voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De 
geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij 
aanwezig zijn, zijn van de aankoopprijs in aftrek gebracht. 
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmid-
delen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in 
het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de 
leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract 
zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing  
als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en 
voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een 
uitgave uit operationele activiteiten.

1.10 Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de 
jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de lei-
ding van Detron ICT & Telecom Groep B.V. over verschillen- 
de zaken zich een oordeel vormt, en dat het management 
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in 
de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het  
geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht nood- 
zakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen in-
clusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 
de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

2.1 Algemeen
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeen-
stemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 
2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in duizen-
den euro’s.

Activa en passiva (met uitzondering van het groepsver-
mogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de 
verkrijgings- of vervaardiging¬prijs of de actuele waarde. 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de 
balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomo-
verzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 
wordt verwezen naar de toelichting.

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resul-
taatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voor-
gaande jaar.

2.3 Vreemde valuta

Functionele valuta
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in euro’s. Dit 
zijn de functionele en presentatievaluta van Detron ICT & 
Telecom Groep B.V.

Transacties, vorderingen en schulden
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagpe-
riode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op 
transactiedatum.
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de koers per balansdatum. De uit af-
wikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen 
komen ten gunste of ten laste van de winst-en-verliesreke-
ning, tenzij hedge accounting wordt toegepast.

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs wor-
den gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgere-
kend tegen de wisselkoers op de transactiedatum (of de 
benaderde koers). 

2.4 Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen ver-
krijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt 
rekening gehouden met eventuele duurzame waardever-
minderingen die op de balansdatum verwacht worden. Dit 

is het geval als de boekwaarde van het actief (of van de 
kasstroomgenererende eenheid waartoe het behoort) ho-
ger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief 
sprake is van een bijzondere waardevermindering, wordt 
verwezen naar paragraaf 2.7.

Computersoftware
Gekochte softwarelicenties worden geactiveerd tegen de 
verkrijgingsprijs en afgeschreven over de geschatte eco-
nomische levensduur.
Uitgaven die worden gemaakt voor de productie van iden-
tificeerbare en unieke softwareproducten van de Groep 
worden geactiveerd. Dergelijke intern vervaardigde im-
materiële vaste activa worden geactiveerd indien het 
waarschijnlijk is dat economische voordelen zullen wor-
den behaald en de kosten betrouwbaar kunnen worden 
vastgesteld. Uitgaven samenhangend met onderhoud van 
softwareprogramma’s en uitgaven van onderzoek worden 
verantwoord in de winst-en-verliesrekening.

Goodwill
Goodwill voortkomend uit acquisities en berekend in over-
eenstemming met paragraaf 1.8 wordt geactiveerd en li-
neair afgeschreven gedurende de geschatte economische 
levensduur met een maximum van 10 jaar. De goodwill bij 
verwerving van deelnemingen is berekend als zijnde het 
positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs van de deel-
neming en de eerste waardering van de deelneming op 
basis van de vermogensmutatiemethode. 

2.5 Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toe-
rekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen 
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en 
bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs 
bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulp-
stoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de 
vervaardiging inclusief installatiekosten. De afschrijvingen 
op ICT apparatuur ten behoeve van de verhuuractiviteiten 
(inbegrepen onder machines en installaties) vinden plaats 
volgens een degressief systeem. 
Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waarde-
verminderingen die op balansdatum worden verwacht. 
Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief 
sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt 
verwezen naar paragraaf 2.7.

2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva
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2.6 Financiële vaste activa
Deelnemingen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige 
deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden 
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettover-
mogenswaardemethode. Wanneer 20% of meer van de 
stemrechten uitgebracht kan worden, kan men ervan 
uitgaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de 
grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. 
Voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens be-
schikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, 
wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de 
desbetreffende deelneming.
Indien de waardering van een deelneming volgens de 
nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil 
gewaardeerd. Indien en voor zover Detron ICT & Telecom 
Groep B.V. in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat 
voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige 
voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar 
schulden in staat te stellen, wordt een voorziening getroffen.
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is 
gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare 
activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de 
vervolgwaardering worden, uitgaande van de waarden bij 
eerste waardering, de grondslagen toegepast die gelden 
voor deze jaarrekening.
 
Vorderingen op deelnemingen
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen 
worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde van 
het verstrekte bedrag, gewoonlijk de nominale waarde, 
onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 
Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs.

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden 
opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde 
van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften 
enerzijds en de waarderingsgrondslagen die in deze 
jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening 
van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen 
geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde 
van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in 
de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn 
vastgesteld.

Latente belastingvorderingen uit hoofde van verreken-
bare verschillen en beschikbare voorwaartse verlies-
compensatie worden opgenomen voor zover het waar-
schijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar  
zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd 
en verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut.

Latente belastingen worden verantwoord voor tijdelijke 
verschillen inzake groepsmaatschappijen, deelnemingen 
en joint ventures, tenzij de Groep in staat is het tijdstip 
van afloop van het tijdelijk verschil te bepalen en het 
niet waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de 
voorzienbare toekomst zal aflopen.

Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale 
waarde.

2.7 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Door de vennootschap wordt op iedere balansdatum be-
oordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan 
een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. 
Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de reali-
seerbare waarde van het actief vastgesteld. 

Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor  
het individuele actief te bepalen, wordt de realiseer- 
bare waarde bepaald van de kasstroomgenererende 
eenheid waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als 
de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseer- 
bare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de 
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de 
actieve markt. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde 
is voor het contant maken van de kasstromen een dis-
conteringsvoet gehanteerd van 9%. Een bijzonder 
waardeverminderingsverlies wordt direct als een last 
verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waarde-
vermindering die in het verleden verantwoord is, niet 
meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen 
boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger 
gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien 
geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou 
zijn verantwoord.
Ook voor financiële instrumenten beoordeelt de vennoot-
schap op iedere balansdatum of er objectieve aanwij-

zingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van 
een financieel actief of een groep van financiële activa. 
Bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bij- 
zondere waardeverminderingen bepaalt de vennoot- 
schap de omvang van het verlies uit hoofde van de  
bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt dit direct 
in de winst-en-verliesrekening.

2.8 Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, 
onder toepassing van vaste verrekenprijzen, of lagere op-
brengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten 
die samenhangen met de verkrijging. De opbrengstwaarde 
is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toe- 
rekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de op-
brengstwaarde wordt rekening gehouden met de incou-
rantheid van de voorraden.

2.9 Onderhanden projecten
Onderhanden projecten in opdracht van derden worden 
gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectopbrengsten 
(bestaande uit de gerealiseerde projectkosten en toege-
rekende winst. Zie hiervoor de grondslag in paragraaf 3.2). 
Indien van toepassing, worden de verwerkte verliezen en 
reeds gedeclareerde termijnen hierop in mindering ge-
bracht. Onderhanden projecten waarvan de gefactureerde 
termijnen hoger zijn dan de gerealiseerde projectopbreng-
sten worden gepresenteerd onder de kortlopende schul-
den. 

2.10 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd 
tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handels- 
vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van 
de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde 
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde 
bepaald aan de hand van de contante waarde van de ver-
wachte ontvangsten. Voorzieningen wegens oninbaarheid 
dienen in mindering te worden gebracht op de boekwaar-
de van de vordering.

2.11 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct 
opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn op-
genomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaar-
deerd tegen de nominale waarde.

2.12 Eigen vermogen
Indien Detron ICT & Telecom Groep B.V. eigen aandelen 
inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aan-
delen in mindering gebracht op de overige reserves, totdat 
deze aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. 
Indien ingekochte aandelen worden verkocht, komt de 
opbrengst uit verkoop ten gunste van de overige reserves.

2.13 Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwing- 
bare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum  
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom 
van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen wor-
den gewaardeerd tegen de beste schatting van de be-
dragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 
balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden ge-
waardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die 
naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af 
te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplich- 
tingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze 
vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van 
de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief 
in de balans opgenomen.

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de con-
tante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het 
dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt 
onder meer rekening gehouden met verwachte salaris- 
stijgingen en de blijfkans. Bij het contant maken is een  
rente van 4% als disconteringsvoet gehanteerd.

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nomi-
nale waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening 
naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

2.14 Schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd 
tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te 
rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de 
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamor-
tiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transac-
tiekosten.
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Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de 
uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen met de 
verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de 
effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in 
de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt.

2.15 Leasing
Financiële leasing
De Groep least een deel van haar ICT infrastructuur. 
Hierbij heeft de Groep grotendeels de voor- en na-
delen verbonden aan de eigendom van deze activa. 
Deze activa worden geactiveerd in de balans op het 
tijdstip van het aangaan van het leasecontract tegen 
de reële waarde van het actief of de lagere contante 
waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen 
leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in 
een aflossings- en een rentecomponent, gebaseerd op 
een vast rentepercentage. De leaseverplichtingen worden 
exclusief de rentevergoeding opgenomen onder de 
langlopende schulden. De rentecomponent wordt naar 
gelang van de leasetermijnen verantwoord in de winst-en-
verliesrekening. De relevante activa worden afgeschreven 
over de resterende economische levensduur of, indien 
korter, de leasetermijn.

Operationele leasing
Binnen de Groep zijn er leasecontracten waarbij een 
groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom 
verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze 
leasecontracten worden verantwoord als operationele 
leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing 
worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen 
van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-
verliesrekening over de looptijd van het contract.

2.16 Financiële instrumenten
Alle in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn 
gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs. Dit is de 
nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Afgeleide financiële instrumenten die worden gewaardeerd 
tegen kostprijs en waarbij kostprijshedge-accounting 
wordt toegepast
Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de 
eerste waardering en de grondslag van verwerking in de 
balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument 
afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent het 
volgende:
•  Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans 

wordt verwerkt, wordt ook het derivaat tegen kostprijs 
gewaardeerd.

•  Zolang de afgedekte post in de kostprijshedge nog niet 
in de balans verwerkt wordt, wordt het hedge-instrument 
niet geherwaardeerd. Dit geldt bijvoorbeeld in geval 
van de hedge van het valutarisico van een toekomstige 
transactie. 

•  Indien de afgedekte post een monetaire post in vreemde 
valuta betreft die in de balans is opgenomen, wordt 
het derivaat, voor zover het valuta-elementen in zich 
heeft, ook gewaardeerd tegen de periode einde koers. 
Indien het derivaat valuta-elementen in zich heeft, wordt 
het verschil tussen de contante koers die geldt op het 
moment van afsluiten van het derivaat en de termijnkoers 
waartegen het derivaat zal worden afgewikkeld verdeeld 
over de looptijd van het derivaat. 

Het ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt direct in 
de winst-en-verliesrekening verwerkt onder de financiële 
baten en lasten.

De Groep past kostprijshedge-accounting toe voor de 
renteswaps die ervoor zorgen dat de variabel rentende 
schulden aan kredietinstellingen worden omgezet in vast 
rentende schulden. 
 

3.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op-
brengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten 
en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties 
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 
Verliezen worden gerealiseerd zodra zij voorzienbaar zijn.

3.2 Opbrengstverantwoording
Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden ver-
werkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrek-
king tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen 
aan de koper.

Verlenen van diensten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden 
naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de 
verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding 
tot de in totaal te verrichten diensten.

Projectopbrengsten en projectkosten
Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op  
betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de pro-
jectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto- 
omzet en kosten in de winst-en-verliesrekening naar rato 
van de verrichte prestaties per balansdatum (de ‘Percenta-
ge of Completion’-methode, ofwel de PoC-methode). 

De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op 
basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten 
in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als 
het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden 
ingeschat, dan worden de opbrengsten als netto-omzet 
verwerkt in de winst-en-verliesrekening tot het bedrag van 
de gemaakte projectkosten, dat waarschijnlijk kan worden 
verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de 
winst-en-verliesrekening in de periode waarin ze zijn ge-
maakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan 
worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats 
volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte presta-
ties per balansdatum.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de 
projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten 
zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en op-
brengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en 
vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat 
deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen wor-
den bepaald. Projectkosten zijn de direct op het project 

betrekking hebbende kosten, die kosten die in het alge-
meen aan projectactiviteiten worden toegerekend en toe-
gewezen kunnen worden aan het project en andere kosten 
die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden 
toegerekend. 

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de 
totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden de 
verwachte verliezen onmiddellijk in de winst-en-verlies- 
rekening verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de kostprijs 
van de omzet. De voorziening voor het verlies maakt on-
derdeel uit van de post onderhanden projecten.

3.3 Koersverschillen
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling van mone- 
taire posten worden in de winstenverliesrekening verwerkt 
in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge accoun-
ting wordt toegepast. 

3.4 Netto-omzet
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goe-
deren en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten 
uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van 
kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven 
belastingen en na eliminatie van transacties binnen de 
Groep. 

3.5 Kostprijs van de omzet
Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de 
omzet toe te rekenen directe en indirecte kosten, waar-
onder grond- en hulpstoffen, kosten uitbesteed werk en 
andere externe kosten. Boekresultaten uit de verkoop van 
materiële vaste activa worden verwerkt als onderdeel van 
de kostprijs van de omzet.

3.6 Bedrijfskosten
Onder bedrijfskosten worden die kosten verstaan die ten 
laste van het jaar komen, en die niet direct aan de kostprijs 
van de geleverde goederen zijn toe te rekenen.

3.7 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste  
activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële 
vaste activa worden vanaf het moment van ingebruik- 
neming afgeschreven over de verwachte toekomstige ge-
bruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging 
plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden 
de toekomstige afschrijvingen aangepast.

3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat
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Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste 
activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

3.8 Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van 
de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verlies- 
rekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen
De Groep heeft een aantal pensioenregelingen. Deze re-
gelingen betreffen zogenaamde toegezegde-bijdragerege-
lingen. Op de regelingen zijn de bepalingen van de Neder-
landse pensioenwet van toepassing.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de Groep op 
verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan 
pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behal-
ve de betaling van premies heeft de Groep geen verdere 
verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. 
De premies worden verantwoord als personeelskosten als 
deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden 
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terug- 

storting leidt of tot een vermindering van toekomstige be-
talingen. 

3.9 Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig ver-
werkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 
de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de 
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoor-
de transactiekosten op de ontvangen leningen.

3.10 Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het 
resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, 
rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele 
verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opge-
nomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestel-
de winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare 
kosten. 
Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die op-
treden in de latente belastingvorderingen en latente belas-
tingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren 
belastingtarief.

4.1 Rente- en kasstroomrisico
De Groep loopt renterisico over de rentedragende langlo-
pende en kortlopende schulden aan kredietinstellingen.
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspra-
ken loopt de Groep risico ten aanzien van toekomstige 
kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen 
en schulden loopt de Groep risico's over de reële waarde 
als gevolg van wijzigingen in de marktrente.
Met betrekking tot de vastrentende vorderingen en schul-
den worden geen financiële derivaten met betrekking tot 
renterisico gecontracteerd.
Met betrekking tot bepaalde variabel rentende schulden 
(schulden aan kredietinstellingen) heeft de Groep rente- 
swaps gecontracteerd, zodat zij vaste rente betaalt en  
variabele rente ontvangt.

4.2 Kredietrisico
De Groep heeft geen significante concentraties van kredie-
trisico. Verkoop vindt plaats op basis van krediettermijnen 
tussen de 8 en 60 dagen. Voor grote leveringen kan een 

afwijkende krediettermijn van toepassing zijn. In dat ge-
val worden aanvullende zekerheden gevraagd, waaronder 
vooruitbetalingen.
De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een 
A-rating hebben. Detron ICT & Telecom Groep B.V. heeft 
vorderingen verstrekt aan groepsmaatschappijen waarin 
wordt deelgenomen. Bij deze partijen is geen historie van 
wanbetaling bekend.

4.3 Liquiditeitsrisico
De Groep maakt gebruik van één bank om over  haar krediet- 
faciliteiten te kunnen beschikken. Hiervoor zijn nadere  
zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare krediet- 
faciliteiten.

4.4 Risico in verband met integratie van overgenomen 
bedrijven
De Groep loopt risico voor wat betreft het eventueel niet 
slagen in de integratie en het winstgevend maken van 
overgenomen bedrijven. In het laatste geval gaat het dan 

4 Financiële instrumenten en risicobeheersing

5 Immateriële vaste activa

x €1.000 Computersoftware Goodwill Totaal

Stand per 1 januari 2012
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 992 35.165 36.157
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -511 -13.195 -13.706

Boekwaarden 481 21.970 22.451

Mutaties 
Investeringen 0 9.784 9.784
Desinvesteringen -992 -131 -1.123
Afschrijvingen 0 -3.825 -3.825
Afschrijvingen desinvesteringen 511 0 511

Saldo -481 5.828 5.347

Stand per 31 december 2012
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 0 44.818 44.818
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 0 -17.020 -17.020

Boekwaarden 0 27.798 27.798

Afschrijvingspercentages 20% 10%

Onder computersoftware waren de aanschafkosten van een nieuw soft-
warepakket voor intern gebruik opgenomen. Deze software is in 2012 
in gebruik genomen en derhalve overgeboekt naar de materiële vaste 
activa.

De goodwill is het resultaat van de verwerkte overnames. In de verkrij-
gingsprijs van de goodwill inzake de in 2012 overgenomen activiteiten 
zijn voor een bedrag van € 3,4 miljoen aan direct toerekenbare kosten 
opgenomen. 

De afschrijvingstermijn op goodwill is gesteld op 10 jaar en derhalve 
langer dan vijf jaar. De verwachting is dat de overgenomen activitei-
ten naar verwachting nog minimaal de komende 10 jaar economische 
voordelen zullen opleveren voor de Groep. De afhankelijkheid van ICT 
en telecommmunicatie van de samenleving is nu al groot maar dit zal 
in de komende jaren naar verwachting niet veranderen of zelfs toene-
men, waardoor de bedrijfstak waarin de overgenomen activiteiten zich 
bevinden de komende decennia voldoende winstpotentieel zal blijven 
bieden.

om overnames van verliesgevende bedrijven. Dit risico wordt echter zo-
veel mogelijk ondervangen door het laten uitvoeren van onderzoeken 
voorafgaand aan de overnames en het nemen van maatregelen na de 
overnames om de winstgevendheid te verbeteren. 

4.5 Valutarisico
De onderneming is voornamelijk werkzaam in Nederland en factureert 
nagenoeg al haar omzet in euro’s. Daarnaast vinden nagenoeg alle 

inkopen plaats in euro’s. Voor eventuele inkopen en verkopen in US 
dollars wordt een US dollar rekening aangehouden welke op balans- 
datum wordt geherwaardeerd met de op dat moment geldende wissel- 
koers. Transacties in vreemde valuta die een significant effect hebben 
op het resultaat worden individueel beoordeeld en waar nodig afge-
dekt middels valutatermijncontracten. Het aantal transacties dat in 
2012 in vreemde valuta heeft plaats gevonden en de omvang van deze 
transacties, waren dermate beperkt dat er geen afdekking nodig was. 



Detron Jaarverslag | 2012Detron Jaarverslag | 2012 7776

x €1.000

Aanpassingen 
bedrijfsgebouwen

Machines  
en installaties

Andere vaste  
bedrijfsmiddelen Totaal

Stand per 1 januari 2012
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 2.211 11.909 7.932 22.052
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -2.003 -8.074 -5.119 -15.196

Boekwaarden 208 3.835 2.813 6.856

Mutaties
Investeringen 494 3.355 1.573 5.422
Nieuwe consolidaties **) 0 0 466 466
Desinvesteringen 0 -5.816 -565 -6.381
Afschrijvingen -165 -1.967 -1.426 -3.558
Afschrijvingen desinvesteringen 0 4.351 454 4.805

Saldo 329 -77 502 754

Stand per 31 december 2012
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 2.705 9.448 9.406 21.559
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -2.168 -5.690 -6.091 13.949

Boekwaarden 537 3.758 3.315 7.610

Afschrijvingspercentages 10-20% *) 10-20%

x €1.000 31-12-2012 31-12-2011

Andere vaste bedrijfsmiddelen (ICT infrastructuur) 1.313 1.511

1.313 1.511

x €1.000 Latente belasting vorderingen

Stand per 1 januari 2012 4.286
Toevoeging 661
Onttrekking -682

Stand per 31 december 2012 4.265

De samenstelling van verwerkte en niet-opgenomen beschikbare verrekenbare tijdelijke ver-
schillen en compensabele verliezen is als volgt:

x €1.000 31 december 2012 31 december 2011

Opgenomen  
onder 

financiële  
vaste activa

Niet 
verwerkt

Opgenomen  
onder 

financiële 
vaste activa

Niet  
verwerkt

Verrekenbare tijdelijke verschillen 4.504 0 4.827 0
Compensabele verliezen 12.558 8.550 12.308 13.134

17.062 8.550 17.135 13.134

6 Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

7 Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

*)  Inbegrepen in Machines en installaties zijn investeringen in ICT apparatuur ten behoeve van de verhuuractiviteiten en investeringen in  
telecommunicatienetwerken. Voor apparatuur ten behoeve van de verhuuractiviteiten (boekwaarde 31 december 2012: € 865.123) geldt een 
afwijkende afschrijvingssystematiek. Deze apparatuur wordt in 2 jaar degressief afgeschreven tot een restwaarde van 10%. De afschrijving 
bedraagt 60% in het eerste jaar en 30% in het tweede jaar. 

 Telecommunicatie netwerken worden met 20% per jaar afgeschreven.

**) De nieuwe consolidaties zijn tegen boekwaarde opgenomen. 

Alle materiële vaste activa zijn met bezitloos pandrecht bezwaard als zekerheid voor de kredietverlening door de bankier.

Latente belastingvorderingen
De latente belastingvorderingen hebben betrekking op geactiveerde compensabele verliezen 
en tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van activa en passiva. 
De tijdelijke verschillen betreffen de waardering van de verplichtingen zoals die voortvloeien 
uit de afschrijvingsmethodiek voor de ICT apparatuur gebruikt ten behoeve van de verhuur- 
activiteiten € 147.871 (31 december 2011: € 122.309) en de goodwill die in 2011 in de nieuwe 
vennootschap Detron Datacenter Diensten B.V. is ontstaan naar aanleiding van de overname van 
activiteiten van Esprit Telecom B.V. ad. € 978.146 (31 december 2011: € 1.086.829).

Van de niet-opgenomen verrekenbare tijdelijke verschillen en compensabele verliezen is het  
(nog) niet waarschijnlijk dat toekomstige fiscale winst beschikbaar komt ter compensatie.

Van de wel-opgenomen compensabele verliezen is de verwachting dat er € 6.734.000 in 2013 
verrekend zal kunnen worden.

De boekwaarden van activa onder financiële leasing zijn als volgt:
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8 Voorraden 9 Onderhanden projecten

In de onderhanden projecten zijn projecten opgenomen waarvan per 31 december 2012 de waarde van het verrichte werk 
de gefactureerde bedragen overtreft. €1.000 31-12-2012 31-12-2011

Handelsgoederen 6.715 5.380
Af: voorziening voor incourantheid -3.077 -2.608

3.638 2.772

x €1.000 31 december 2012 

Gerealiseerde 
projectopbrengsten 

-/-  verwerkte 
verliezen en 

gedeclareerde 
termijnen > 0

Gerealiseerde  
projectopbrengsten 

-/- verwerkte  
verliezen en  

gedeclareerde  
termijnen < 0

Totaal

Vervaardigingprijs inclusief toegerekende winst 5.302 2.550 7.852
Gedeclareerde termijnen -2.839 -4.414 -7.253

Totaal 2.463 -1.864 599

x €1.000 31 december 2011 

Gerealiseerde 
projectopbrengsten 

-/-  verwerkte 
verliezen en 

gedeclareerde 
termijnen > 0

Gerealiseerde  
projectopbrengsten 

-/- verwerkte  
verliezen en  

gedeclareerde  
termijnen < 0

Totaal

Vervaardigingprijs inclusief toegerekende winst 3.880 1.003 4.883
Gedeclareerde termijnen -2.647 -1.469 -4.116
Voorzienbare verliezen -4 0 -4

Totaal 1.229 -466 763

Voorraden voor gebruik en verkoop
Alle voorraden zijn met bezitloos pandrecht bezwaard als zekerheid voor de kredietverlening 
door de bankier. 

Onderstaand is de stand van de onderhanden projecten en de gedeclareerde termijnen opgenomen:

Onderhanden projecten waarvan de gefactureerde termijnen hoger zijn dan de gerealiseerde kosten zijn gepresenteerd 
onder de kortlopende schulden. 

De opbrengsten uit onderhanden projecten per 31 december 2012 die reeds in de resultatenrekening zijn verantwoord, 
bedragen € 4,9 miljoen. 
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10 Vorderingen 11 Liquide middelen

De post liquide middelen is als volgt samengesteld:

14 Voorzieningen

De voorzieningen en het verloop daarvan is als volgt:

x €1.000 Jubilea Overige Totaal

Stand per 31 december 2011 167 1.766 1.933

Dotatie 186 2.346 2.532
Onttrekking -94 -2.040 -2.134

Stand per 31 december 2012 259 2.072 2.331

x €1.000 31-12-2012 31-12-2011

Handelsdebiteuren 23.108 14.781
Vordering op verbonden partijen 1.094 0
Belastingen en premies sociale verzekeringen 138 97
Overige vorderingen en overlopende activa 8.674 5.453

33.014 20.331

x €1.000 31-12-2012 31-12-2011

Kas 5 2
Bank 3.644 5.240

3.649 5.242

Handelsdebiteuren
x €1.000 31-12-2012 31-12-2011

Handelsdebiteuren 24.171 15.777
Af: voorziening dubieuze debiteuren 1.063 -996

23.108 14.781

Overige vorderingen en overlopende activa
x €1.000 31-12-2012 31-12-2011

Vooruitbetaalde kosten 3.479 2.722
Nog te factureren omzet 3.384 1.193
Waarborgsommen 39 58
Overige vorderingen 1.772 1.480

8.674 5.453

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorde-
ringen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar 
nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

Handelsdebiteuren zijn met stil pandrecht bezwaard als zekerheid voor de kredietverlening door 
de bank.

Van de liquide middelen staat een bedrag van € 54.841 (31 december 
2011: € 7.577) niet ter vrije beschikking. Dit betreft het saldo op een 
tweetal G-rekeningen.

12 Toelichting bij het kasstroomoverzicht

Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opge- 
nomen de investeringen waarvoor in 2012 geldmiddelen zijn op- 
geofferd. Daarnaast zijn voor € 158.188 investeringen verricht door 
middel van financiële leasing. 

In de kasstroom uit financieringsactiviteiten zijn niet de mutaties op 
de langlopende schulden meegenomen die het gevolg zijn van rente-
lasten die bij de hoofdsom van leningen zijn opgeteld. Deze hebben 
immers geen uitgaande kasstroom tot gevolg. 

Er heeft in 2012 geen kasstroom plaats gevonden in verband met ven-
nootschapsbelasting. De belastingen over het resultaat in de winst- en 
verliesrekening hebben met name betrekking op de mutaties van de 
latente belastingvordering en een correctie op de belastinglast 2010 
doordat het fiscaal resultaat over 2010 lager is uitgevallen in de defini-
tieve aangifte vennootschapsbelasting.

Gedurende 2012 is een voorziening gevormd voor leegstand van het 
pand in Echt voor een bedrag van € 111.840. Het restant van de overige 
voorzieningen (€ 1.960.399) betreffen per eind 2012 voorzieningen 
voor reorganisatie en integratie van de overgenomen bedrijven. 

De verwachte looptijd van de voorzieningen is korter dan één jaar. 

13 Groepsvermogen

Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de enkel-
voudige jaarrekening nader toegelicht.
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15 Langlopende schulden

x €1.000
Stand per  

31-12-2011
Stand per  

31-12-2012
Aflossings- 

verplichting 2013
Resterende  

looptijd > 1 jaar
Resterende  

looptijd> 5 jaar

Leningen o/g 4.601 2.819 412 2.235 172
Leningen o/g verbonden partijen 57 636 0 0 636
Schulden aan kredietinstellingen 10.855 10.098 2.235 7.863 0
Financiële leaseverplichtingen 1.557 1.246 420 826 0
Overige langlopende schulden 0 2.569 307 1.153 1.109

Totaal 17.070 17.368 3.374 12.077 1.917

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht zijn opgenomen onder de schulden op korte 
termijn. Alle leningen zijn afgesloten in euro’s.

Leningen o/g en leningen o/g verbonden partijen
De leningen o/g zijn achtergesteld aan de schuld aan kredietinstellin-
gen. De rente over deze leningen bedroeg in 2012 gemiddeld 4,2%. 
Leningen o/g voor een bedrag van € 1.631.688 zijn opeisbaar vanaf  
1 juli 2015. 
 
Schulden aan kredietinstellingen
Hieronder zijn begrepen onderhandse leningen van een kredietinstel-
ling (“Leningen A, B en C”). Leningen A en B bedragen gezamenlijk 
per eind 2012 € 9.385.200 en dienen volledig afgelost te zijn op 8 juni 
2017. Beide leningen komen voort uit de herfinanciering die begin juni 
2012 is geëffectueerd.  Een drietal leningen voor een totaalbedrag van 
€ 9.930.000 zijn hierbij vervangen door de leningen A en B voor een 
bedrag van € 10.428.000, inclusief een lening van € 498.000 voor de 
afkoop van de bestaande renteswap. Lening C is verkregen in augustus 
2012 in verband met de overname van de activa en passiva van Issue 
Information Technology B.V. en bedroeg € 750.000. Eind 2012 bedraagt 
lening C nog € 712.500 en deze dient volledig afgelost te zijn op 8  
augustus 2017. 
Het rentepercentage op de leningen is variabel en bedroeg gemiddeld 
3,58%. Ter afdekking van het renterisico is ter hoogte van ca 80% van 
de leningen A en B is begin juni 2012 een nieuwe renteswap afgesloten 
met een vaste rente van 0,96%. 
De resterende looptijd van de leningen bedraagt 4 - 5 jaren; jaarlijks 
dient ten minste € 2.235.600 te worden afgelost. Met de kredietinstel-
lingen zijn convenanten overeengekomen ten aanzien van de hoogte 
van Net debt / EBITDA-ratio en de Last twelve months (LTM) EBITDA. 
Per einde boekjaar voldoet de groep aan de gestelde eisen.

Zekerheden schuld aan kredietinstellingen
Ten behoeve van de schuld aan kredietinstellingen zijn ultimo boekjaar 
de volgende zekerheden
verstrekt:
- Hoofdelijke medeschuldverbintenis door alle groepsmaatschappijen;
-   Verpanding van (certificaten) van aandelen van alle  

groepsmaatschappijen;
-  Openbaar pandrecht op vorderingen uit hoofde van (i) creditsaldi, 

(ii) verzekeringen en (iii) de overeenkomsten waarbij aandelen in 
groepsmaatschappijen worden verkocht;

-  Openbare verpanding vorderingen op groepsmaatschappijen;
-  Verklaring van achterstelling tussen de kredietinstelling en  

relevante leningen o/g;
-  Bezitloos pandrecht op roerende zaken (waaronder begrepen 
 inventaris en voorraden) van de Groep;
-  Stil pandrecht op handelsvorderingen van de Groep.

Financiële leaseverplichtingen
De financiële leaseverplichtingen hebben met name betrekking op de 
verplichting die in 2011 is aangegaan in verband met een investering 
in het netwerk van Esprit Telecom B.V. De nominale waarde van deze 
verplichting bedraagt per eind 2012 € 934.491 met een aflossingsver-
plichting voor 2013 van € 205.641 en een resterende looptijd van 46 
maanden. De contante waarde van de leaseverplichting bedraagt per 
eind 2012 € 1.160.678 gebaseerd op een rentevoet van 11,53%.

Overige langlopende schulden
In 2012 is de groep een huurverplichting aangegaan voor het pand 
in Rotterdam. De contractuele vergoeding is hoger dan de extern ge-
taxeerde waarde als gevolg van een verrekening van de overname van 
de activa en passiva van Issue Information Technology B.V. Het verschil, 
contant gemaakt tegen een disconteringsvoet van 2,5%, is gemuteerd 
op de geïdentificeerde goodwill en opgenomen als verplichting. Ge-
durende de looptijd van het contract (10 jaar) wordt jaarlijks de ver-
plichting opgerent naar de contante waarde en valt er een deel vrij ten 
gunste van het resultaat. 
 

16 Kortlopende schulden
x €1.000 31-12-2012 31-12-2011

Schulden in rekening-courant aan kredietinstellingen 13.760 11.240
Aflossingsverplichtingen kredietinstellingen 2.235 3.700
Aflossingsverplichtingen leningen o/g 412 1.586
Financiële leaseverplichtingen 420 375
Kortlopend deel overige langlopende schulden 307 0
Schulden aan verbonden partijen 1.300 0
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 16.509 8.769
Onderhanden projecten 1.864 466
Omzetbelasting 2.842 1.810
Loonheffing 1.439 937
Vennootschapsbelasting 100 19
Overige schulden en overlopende passiva 20.110 16.837

61.298 45.739

Overige schulden en overlopende passiva
x €1.000 31-12-2012 31-12-2011

Te betalen pensioenpremies 28 208
Te betalen bonussen 979 435
Reservering vakantiegeld- en dagen 2.166 1.876
Terug te betalen bedragen 1.435 2.228
Nog te ontvangen facturen 2.208 2.948
Vooruitgefactureerde bedragen 10.379 6.344
Overige schulden en overlopende passiva 2.915 2.798

20.110 16.837

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde 
van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

17 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

x €1.000 31-12-2012 31-12-2011

Te betalen binnen 1 jaar 5.204 3.600
Te betalen binnen 1 – 5 jaar 12.744 8.782
Te betalen na meer dan 5 jaar 8.181 7.296

26.129 19.678

Langlopende verplichtingen 
De verplichtingen die uit huur- en operationele leaseovereenkomsten voortvloeien bedragen ultimo 
boekjaar:  

Voorwaardelijke verplichtingen
Ultimo boekjaar bedragen de door  
de Groep verstrekte borgstellingen  
en garanties € 727.572. 
De Groep is richting de bankier over 
en weer hoofdelijk aansprakelijk.

Investeringsverplichtingen
Ultimo 2012 heeft de Groep geen 
materiële investeringsverplichtingen 
betreffende materiële en immateriële 
vaste activa. 

Claims van Issue Information  
Technology overgenomen  
contracten
Er lopen nog disputen inzake van 
Issue Information Technology B.V. 
overgenomen contracten met klanten. 
Eventuele claims die hieruit  
voortkomen en waarvan de  
oorsprong voor de overnamedatum 
ligt, zullen echter worden gevorderd 
op de vorige eigenaar. 

Zekerheden schuld aan  
kredietinstellingen
Hiervoor verwijzen wij naar  
de toelichting zoals opgenomen  
in paragraaf 15 van dit financieel 
verslag. De operationele leasekosten over 2012 bedroegen € 3.472.677.
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20 Overige bedrijfskosten

x €1.000 2012 2011

Transportkosten 5.350 3.863
Huisvestingskosten 3.242 2.497
Verkoopkosten 1.919 1.079

Algemene beheerkosten 2.843 2.299

Overige personeelskosten 2.605 3.104

15.959 12.842

 

21 Accountantshonoraria

x €1.000 2012 2011

Controle van de jaarrekening 143 99
Fiscale advisering 41 46
Andere niet-controlediensten 41 205

225 350

18 Netto-omzet

De netto-omzet is naar de volgende categorieën te onderscheiden:

x €1.000 2012 2011

Vaste en mobiele telefonie 32.323 33.963
Internet & data 12.711 8.433
Hardware 37.662 19.662

Managed services 32.060 19.376

Consulting en detachering 25.646 17.090
Storage 8.483 4.691

148.885 103.215

Het merendeel van de omzet (€ 147,9 miljoen) is gerealiseerd in Nederland (2011: € 102,4 miljoen).  
€ 0,9 miljoen omzet is gerealiseerd in overige landen binnen de Europese Unie (2011: € 0,8 miljoen). 

De omzet managed services betreft omzet met betrekking tot onderhoud, beheer en verhuur van 
hard- en software. De omzet consulting en detachering bevat ook de omzet van de repair-business 
van KT International Solutions B.V.. 

19 Afschrijvingen op en overige waardeveranderingen van 
 immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingen
x €1.000 2012 2011

Immateriële vaste activa 3.825 3.540
Materiële vaste activa 3.559 2.698

7.384 6.238

In de bedrijfskosten zijn begrepen afschrijvingen op en waardeverminderingen van immateriële en 
materiële vaste activa. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de 
consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en exter-
ne accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de 
in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie 
behoort.

22 Financiële baten en lasten

x €1.000 2012 2011

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 272 13
Rentelasten en soortgelijke kosten -1.364 -1.793

-1.092 -1.780

23 Verbonden partijen

De Groep maakt voor het dagelijks bestuur en managementactiviteiten gebruik van diensten 
door de directie en medewerkers van Detron ICT Investments B.V. (de aandeelhouder). De om-
vang van deze werkzaamheden beloopt over het jaar 2012 € 750.000 (2011: € 772.500).

24 Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2012 waren gemiddeld 567 werknemers in dienst op basis van een volledig 
dienstverband (2011: 467). Het aantal werknemers dat werkzaam is buiten Nederland is 1 (2011: 1). 
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26 Belastingen over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

De belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ten bedrage van € 0,1 miljoen kan als volgt worden toegelicht:

x €1.000 2012 2011

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 831 -606
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -655 -1.424
Effectief belastingtarief 78,8% -235,0%

Belastingen resultaat inzake mutatie actieve belastinglatentie 553 1.130

Totaal belastingen resultaat -102 -294

Toepasselijk belastingtarief 25% 25%

Het toepasselijke belastingtarief is gebaseerd op de re-
latieve verhouding van de bijdrage van de groepsmaat-
schappijen aan het resultaat en het in de desbetreffende 
landen van toepassing zijnde belastingpercentage.

Het effectieve belastingtarief wijkt af van het toepasselij-
ke belastingtarief als gevolg van de fiscaal niet aftrekbare 

afschrijving inzake goodwill en andere niet aftrekbare kos-
ten. 

Het effectieve belastingtarief wijkt af van voorgaand jaar 
door het in voorgaand jaar opnemen van een latente be-
lastingvordering over compensabele verliezen uit het ver-
leden. 

Enkelvoudige jaarrekening25 Financiële instrumenten

Op verkrijgingsprijs gewaardeerde financiële instrumenten
In bijgaand overzicht zijn financiële instrumenten opgenomen voor zover de marktwaarde afwijkt van de verkrijgingsprijs.

31-12-2012 31-12-2011

  x €1.000 Marktwaarde Marktwaarde

Renteswap i.v.m. variabele rentende schulden aan kredietinstellingen -110 -517

Renteswap nieuwe financiering 
De Groep heeft een renteswap afgesloten per 2 juli 2012 
en fixeert daarmee de variabele rente op de externe le-
ning. De renteswap heeft een looptijd tot 2 juli 2016. Het 
nominale bedrag is variabel en volgt het verloop in het no-
minale bedrag van de financiering die begin juli 2012 is 
afgesloten (lening A en B). De vaste rente bedraagt 0,96%. 
De variabele rente is gebaseerd op Euribor. 

De Groep past kostprijs hedge accounting toe voor de 
verwerking van de renteswap. De rentebaten en -lasten in 
2012 uit het swap contract zijn in de financiële baten en 
lasten verantwoord. De aanschafwaarde van het contract 
is nihil. De mutaties in reële waarde zijn niet verwerkt in 
het resultaat. De hedge relatie is als effectief aangemerkt.  

Ultimo boekjaar 2012 bedraagt de reële waarde € 110.000 
negatief. De Groep heeft ultimo 2012 geen onderpand 
gestort bij de tegenpartij. De waarde is bepaald met be-
hulp van een waarderingsmodel, waarin marktdata zijn 
gebruikt.   

Renteswap oude financiering 
In verband met de herfinanciering in juni 2012 is het oude 
swap contract behorende bij de oude financiering afge-
kocht . Deze had op dat moment een reële waarde van  
€ 416.500 negatief. De last van deze afkoop wordt gelijk-
matig ten laste van het resultaat gebracht over de reste-
rende looptijd van het oorspronkelijke swap contract (tot 
1 augustus 2013). In de financiële lasten is hiertoe in 2012 
een last van € 208.250 verantwoord.  
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x €1.000 31 december 2012 31 december 2011

Activa Ref.

Vaste activa
Immateriële vaste activa 28 11.574 5.932
Materiële vaste activa 202 54
Financiële vaste activa 29 15.198 27.340

26.974 33.326
Vlottende activa
Vorderingen 30 2.525 384

 2.525 384

29.499 33.710

x €1.000 31 december 2012 31 december 2011

Passiva Ref.

Eigen vermogen 31
Aandelenkapitaal 32 154 154
Agio 31 11.971 11.971
Overige reserves 31 -8.040 -7.140
Resultaat boekjaar 31 729 -900

4.814 4.085

Voorzieningen 33 369 808

Langlopende schulden 34 12.611 14.412

Kortlopende schulden 35 11.705 14.405

29.499 33.710

x €1.000 2012 2011

Ref.
Resultaat deelnemingen na belastingen 29 3.899 933
Vennootschappelijk resultaat na belastingen -3.170 -1.833

Resultaat na belastingen 729 -900

Balans per 31 december 2012 

(voor resultaatbestemming)

Winst-en-verliesrekening over het jaar 2012 
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Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening

27 Algemeen

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen 
van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, 
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en 
de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden 
gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met paragraaf 2.6 van de 
geconsolideerde jaarrekening.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het 
resultaat wordt verwezen naar de op pagina 69 tot en met 74 opgenomen toelichting op de 
geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

28 Immateriële vaste activa

De mutaties in de immateriële vaste activa zijn in het volgende schema samengevat:

Naam Vestigingsplaats
Aandeel in geplaatst  

kapitaal in %
Volledig geconsolideerd
Detron Telecom Solutions B.V. (vh. Detron ICT Groep B.V.) ’s-Hertogenbosch 100,0
Esprit Telecom Holding B.V. ’s-Hertogenbosch 100,0
Detron ICT Solutions Holding B.V. (vh. Kender Thijssen Holding B.V.) Veenendaal 100,0

x €1.000

Deelnemingen  
in groeps 

maatschappijen

Vorderingen  
op groeps- 

maatschappijen

Latente  
belasting- 

vorderingen Totaal

Stand per 1 januari 2012 0 25.663 1.677 27.340

Investeringen 5.670 0 0 5.670
Resultaat deelnemingen 3.899 0 0 3.899
Aflossingen 0 -21.184 0 -21.184
Onttrekkingen 0 0 -199 -199
Toevoegingen 0 0 111 111

9.569 4.479 1.589 15.637
Mutatie voorziening deelneming -439 0 0 -439

Stand per 31 december 2012 9.130 4.479 1.589 15.198

x €1.000 Goodwill

Stand per 1 januari 2012
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 10.816
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -4.884

Boekwaarden 5.932

Mutaties
Nieuwe consolidaties 11.805
Cumulatieve afschrijvingen nieuwe consolidaties -4.083
Afschrijvingen immateriële vaste activa -2.080

Stand per 31 december 2012 11.574

Stand per 31 december 2012
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 22.621
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -11.047

Boekwaarden 11.574

Afschrijvingspercentages 10%

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

29 Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

Alle financiële vaste activa hebben een resterende looptijd langer dan een jaar. 

De nettovermogenswaarde van de deelneming Detron Telecom Solutions B.V. bedroeg per eind 2012 € -369.329  
(2011: € -808.290). Ter hoogte van dit bedrag is een voorziening gevormd. 

Over de vorderingen op groepsmaatschappijen wordt geen rente berekend. Tevens is er niets overeengekomen omtrent 
aflossing en zekerheden. 

Vorderingen op groepsmaatschappijen 
Over het gemiddeld saldo van de rekening courantverhoudingen met groepsmaatschappijen wordt geen rente  
berekend, noch zijn aflossingsdata overeengekomen.

Lijst deelnemingen
De rechtstreeks door Detron ICT & Telecom Groep B.V. gehouden deelnemingen zijn:



Detron Jaarverslag | 2012Detron Jaarverslag | 2012 9392

x €1.000 31-12-2012 31-12-2011

Handelsdebiteuren 63 158
Vordering op verbonden partijen 1.094 0
Vorderingen op groepsmaatschappijen 600 0
Overige vorderingen en overlopende activa 768 226

2.525 384

Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-2012 31-12-2011

Vooruitbetaalde kosten 387 202
Door te belasten kosten 313 0
Nog te ontvangen bedragen 68 24

768 226

30 Vorderingen

31 Eigen vermogen

x €1.000
Geplaatst  

kapitaal Agio
Overige

reserves

Resultaat  
huidig  

boekjaar Totaal

Stand per 1 januari 2012 154 11.971 -7.140 -900 4.085

Mutaties
Uitgifte aandelen 0 0 0 0 0
Winstbestemming 0 0 -900 900 0
Resultaat lopend jaar 0 0 0 729 729

Stand per 31 december 2012 154 11.971 -8.040 729 4.814

De mutatie in aantallen in 2012 zijn als volgt:

x €1.000
Gewone  

aandelen
Preferente 

aandelen

Stand per 1 januari 2012 154.274 3
Uitgifte aandelen 0 0

Stand per 31 december 2012 154.274 3

32 Aandelenkapitaal 

Het maatschappelijk kapitaal van Detron ICT & Telecom Groep B.V. bedraagt € 200.000, verdeeld in 4 cumulatief prefe-
rente aandelen van € 1 en 199.996 gewone aan-delen van € 1. Hiervan zijn 3 cumulatief preferente aan-delen en 154.274 
gewone aandelen geplaatst. 
De cumulatief preferente aandelen hebben recht op 4% dividend over het gestorte bedrag (nominale waarde van de 
cumulatief preferente aandelen en het gestorte agio).

33 Voorzieningen 

De voorziening deelneming heeft betrekking op het aandeel van de vennootschap in de negatieve nettovermogenswaar-
den van Detron Telecom Solutions B.V. (vh. Detron ICT Groep B.V.) te ’s-Hertogenbosch. Voor Detron Telecom Solutions 
B.V. en diens dochtermaatschappijen (Detron Zakelijk B.V., Detron Telecom Enterprise B.V., Detron Mobile Solutions B.V. en 
Detron Healthcare Solutions B.V.) is er door de vennootschap een aansprakelijkheidsstelling afgegeven. 

Het verloop van de voorziening deelneming is als volgt:

x €1.000 Totaal

Stand per 1 januari 2012 808

Mutatie deelnemingen -439

Stand per 31 december 2012 369

34 Langlopende schulden

35 Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn opgenomen onder de schulden op korte 
termijn. Alle leningen zijn afgesloten in euro’s.

Leningen o/g en leningen o/g verbonden partijen
De leningen o/g zijn achtergesteld aan de schuld aan kredietinstellingen. De rente over deze leningen bedroeg in 2012 
4,0%. Leningen o/g voor een bedrag van € 1.672.288 zijn opeisbaar vanaf 1 juli 2015.

Schulden aan kredietinstellingen en verstrekte zekerheden
Voor een toelichting op de schulden aan kredietinstellingen wordt verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde 
balans (paragraaf 15). 

x €1.000 31-12-2012 31-12-2011

Bank 8.637 10.118
Aflossingsverplichting schulden aan kredietinstellingen 2.235 3.700
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 353 253
Overige schulden en overlopende passiva 480 334

11.705 14.405

x €1.000 31-12-2012 31-12-2011

Leningen o/g 1.672 1.608
Leningen o/g verbonden partijen 636 57
Leningen o/g groepsmaatschappijen 2.441 12.330
Schulden aan kredietinstellingen 7.862 417

12.611 14.412
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x €1.000 31-12-2012 31-12-2011

Te betalen binnen 1 jaar 987 102
Te betalen binnen 1 – 5 jaar 6.956 108

7.943 210

36 Bezoldiging bestuurders en commissarissen 

Detron ICT Investments B.V. berekent een periodieke managementfee. De andere bestuurder in 
2012 is een natuurlijk persoon. Aangezien dit een enkele persoon betreft, wordt er op basis van 
BW Titel 9 art 2: 383 lid 1 afgezien van verdere vermelding van gegevens inzake de beloning van 
de bestuurders.

37 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen
De groepsmaatschappijen zijn over en weer hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden aan de 
huisbankier.

Aansprakelijkheidsstelling
Door de vennootschap is ten behoeve van in de consolidatie betrokken dochterondernemin-
gen een aansprakelijkheidsstelling afgegeven zoals bedoeld in art. 2:403 BW. De aansprake-
lijkheidsstellingen hebben betrekking op Detron Telecom Solutions B.V. (voorheen Detron ICT 
Groep B.V.) en diens dochtermaatschappijen (Detron Zakelijk B.V., Detron Telecom Enterprise 
B.V., Detron Mobile Solutions B.V. en Detron Healthcare Solutions B.V.) is er door de vennoot-
schap een aansprakelijkheidsstelling afgegeven.

Huur- en operational leaseverplichtingen
De verplichtingen die uit huur- en operationele lease-overeenkomsten voortvloeien bedragen 
ultimo boekjaar:  
 

Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid
Detron ICT & Telecom Groep B.V. vormt met ingang van 18 juli 2008 met haar groepsmaatschap-
pijen, met uitzondering van Detron Datacenter Diensten B.V., een fiscale eenheid voor de ven-
nootschapsbelasting. Op grond van de invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar 
gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combi-
natie verschuldigde belasting.

De belastingen over het resultaat worden bij de dochtermaatschappijen berekend op basis van 
het door de dochtermaatschappijen behaalde fiscaal resultaat. Belastingbaten- of lasten wor-
den met het hoofd van de fiscale eenheid, zijnde Detron ICT & Telecom Groep B.V., verrekend via 
de rekening-courant. 

38 Verbonden partijen

De transacties tussen Detron ICT & Telecom Groep B.V. en de met haar verbonden partijen zijn 
hierna gespecificeerd:

Doorbelaste kosten x €1.000 2012 2011

Detron Corporation B.V. 21 0

Managementvergoeding x €1.000

Detron ICT Investments B.V. 750 772

Rente x €1.000

Detron ICT Investments B.V. 15 184

’s-Hertogenbosch, 25 april 2013
Detron ICT & Telecom Groep B.V.

Directie, 
Namens Detron ICT Investments B.V.,  G.P.H.J. Banken en T.H.M. Tank

M. Visser-Moos 

De operationele leasekosten over 2012 bedroegen € 56.097.
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Statutaire winstbestemming
De voor de winstverdeling van belang zijnde regels uit de statuten  
luiden als volgt:

Artikel 29 lid 3:
Indien en voor zover de winst het toelaat, wordt daaruit allereerst  
voldaan het tekort als bedoeld in de vierde zin van dit lid. Vervolgens 
wordt uit de resterende winst aan de dividendreserves behorende bij 
respectievelijk de cumulatief preferente aandelen A (dividendreserve 
A), cumulatief preferente aandelen B (dividendreserve B), cumulatief 
preferente aandelen C (dividendreserve C), cumulatief preferente aan-
delen D (dividendreserve D) toegevoegd een bedrag aan dividend gelijk 
aan 4% berekend over de op elk cumulatief preferent aandeel gestorte 
nominale bedrag en gestorte agio. Indien de bedragen hiervoor niet het 
gehele boekjaar hetzelfde waren, zal de toevoeging worden berekend 
over het jaargemiddelde van de gestorte bedragen. 
Indien in enig jaar de winst niet voldoende is om het dividend toe te 
voegen aan de dividendreserves A, B, C en D, wordt het tekort in vol-
gende jaren ingehaald. Ook hier geldt dat enige toevoeging aan de 
dividendreserves geschiedt naar rato van het op de betreffende soort 
aandeel gestorte nominale bedrag en het op de betreffende soort aan-
deel gestorte agio. 

Artikel 29 lid 4:
De na de toevoegingen als gemeld in lid 3 overgebleven winst zal  
worden toegevoegd aan de gewone dividendreserve. 

Artikel 29 lid 5: 
De algemene vergadering kan besluiten uitkeringen te doen ten laste 
van een dividendreserve ten behoeve van de houders van aandelen 
van de desbetreffende soort. In dat geval wordt het uit te keren bedrag 
uitgekeerd aan de houders van aandelen van de desbetreffende soort 
in verhouding tot het gestorte bedrag van hun aandelen in die soort. 
De uit te keren bedragen moeten een maand na vaststelling betaal-
baar worden gesteld, tenzij de algemene vergadering een ander tijdstip  
bepaalt. Vorderingen tot uitkering verjaren door verloop van vijf jaren 
na aanvang van de dag volgend op die waarop zij opeisbaar zijn ge-
worden. 

Artikel 29 lid 6:
De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden 
tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover 
het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van 
het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten 
worden aangehouden. 

Voorstel resultaatbestemming
Op basis van het door de directie gedane winstverdelingsvoorstel wordt 
het over 2012 gerealiseerde resultaat ad € 728.793 toegevoegd aan de 
overige reserves.

Gebeurtenissen na balansdatum
Begin 2013 is er overeenstemming bereikt met Ziggo over de ver-
koop van Esprit Telecom B.V., Zoranet Connectivity Services B.V. en XB  
Facilities B.V. De overeengekomen koopsom zal € 18 miljoen bedra-
gen en zal voor 2013 een resultaat verkoop deelneming opleveren van  
€ 10,8 miljoen. Ter grootte van € 2 miljoen zal een bankgarantie wor-
den verstrekt aan de koper, met een einddatum van 30 juni 2014. De 
koopsom zal worden aangewend voor aflossing van € 3 miljoen van de 
lening bij de kredietinstelling. Tevens zal er goodwill voor een bedrag 
van € 3,2 miljoen, worden verrekend met de verkoopopbrengst. 
Een verdere toelichting op deze verkoop is opgenomen in het jaar- 
verslag van de directie. 

Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Detron ICT & 
Telecom Groep B.V.  

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag op pagina 63 tot en met 95 opgenomen 
jaarrekening 2012 van Detron ICT & Telecom Groep B.V. te ’s-Hertogen-
bosch gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde 
en enkelvoudige balans per 31 december 2012 en de geconsolideerde 
en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2012 en de toelichting, 
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen 
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken 
van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient 
weer te geven, alsmede voor het opstellen van het directieverslag,  
beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland  
geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoorde-
lijk voor een zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaar-
rekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht 
in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederland-
se controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons  
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plan-
nen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 
dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging 
van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de 
jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de 
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van mate- 
rieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de 
interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van 
de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het 
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstan-
digheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een 
oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne 
beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het eva- 

lueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor finan- 
ciële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van 
de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van 
het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door 
ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een  
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Detron ICT & Tele-
com Groep B.V. per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende 
Burgerlijk Wetboek (BW).

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde 
eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen 
tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het 
directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig 
Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b 
tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden 
wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, ver-
enigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Utrecht, 25 april 2013
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door drs. B.J.M. Kemp RA

Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Artdirection en vormgeving Mrs Peacock Graphic Design, fotografie Sebastiaan Westerweel, lithografie en Drukwerk Antilope Group, Antwerpen,
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