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Even voorstellen!



• Start aanleg glasvezel in buitengebieden van Twente (i.s.m. 
netbeheerder Cogas)

• CIF gaat verder in o.a. Achterhoek, Overijssel en midden Nederland
• Op 8 januari jl. heeft EQT, CIF overgenomen
• Daarmee verdwijnt de naam CIF en gaat verder onder Glasvezel 

buitenaf. 
• EQT is Zweedse investeerder, investeert in glasvezel in het 

buitengebied.
• Een groot investeringsfonds voor lange termijn investeringen in 

telecommunicatie-infrastructuren
• Afspraken en toezeggingen blijven van kracht, er verandert niets 

voor klanten buitengebied
• EQT ziet het buitengebied als kans om te groeien

Achtergrond



• Het doel: Glasvezel voor iedereen!
• Buitengebied is uitdaging i.v.m. afstanden en barrières
• Glasvezel is geen nutsvoorziening 
• Als marktpartij gewerkt aan businessmodel, met als 

uitgangspunt betaalbaar glasvezel voor iedereen
• Veel ervaring opgedaan afgelopen 70.000 aansluitingen 

(20 succesvolle campagnes)
• Nu ook aan de slag in de Provincie Limburg

Achtergrond



Voordelen van 
glasvezel 
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Erwin Schroijen

Interview



“Via glasvezelkabels worden gegevens in de vorm van licht verstuurd.
In het buitengebied is glasvezel vaak de enige serieuze optie voor een 
snelle internetverbinding. 

Koperdraden gebruiken elektriciteit. Naarmate mensen met een 
koperdraad verder van de telefooncentrale afzitten, neemt de snelheid 
af. Trucs waarmee in steden hogere snelheden worden gehaald met 
koper zijn in het buitengebied te duur of onpraktisch.”

“Berekeningen laten een brede marge zien voor de gemiddelde 
downloadsnelheid in 2020, die neerkomt op 75 Mbit/s – 400 Mbit/s.”

Wat de geleerden zeggen… 
STRATIX 2017
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Overstappen ingewikkeld?
Valt best mee!
• Lopend contract en andere aanbiedingen?
• Behoud van telefoonnummer?
• Behoud van mailadres? 
• Glasvezel i.c.m. melkrobots / alarmsystemen?

– Gaat goed samen! In de markt voldoende oplossingen 
beschikbaar. Vraagt wel om specifieke kennis.

Er is voldoende hulp!



Voordelen Glasvezel



Aanbod &
aanpak



• Aanbod is voor iedereen gelijk
• Aanbod is gebiedspecifiek
• Abonnement bij een dienstaanbieder i.c.m.
– Maandelijkse vastrechtvergoeding
– Of eenmalige afkoop 

• Bij > 50% aanleg glasvezel
• Alleen aansluiting voor degenen die tijdens 

vraagbundeling voor een abonnement kiezen
• Na-aanleg (aanmelding na vraagbundeling) kost 

minimaal € 995,-, gebaseerd op de werkelijke kosten

Aanbod



€45 - €80 p.m.
€12,50 p.m.

€45 - €80 p.m.

€ 1.600 
eenmalig

Varianten vastrechtvergoeding
Vastrecht-
vergoeding
€ 12,50

per maand
Abonnement
internet, TV

en/of telefonie
bij

dienstaanbieder
(vanaf € 45,=
per maand

of+
Vastrecht-
vergoeding
€ 15,00

per maand

Eenmalige
afkoop

€ 1.900,=



Kenmerken

• Gemeenten 
Nederweert, Weert, 
Peel en Maas, 
Maasgouw en Leudal 

• Ruim 5.000 adressen
• Geen coaxkabel en/of 

glasvezelaansluiting
• Geregistreerd in de 

BAG (woonfunctie)

Het gebied: Midden Limburg



Buitengebied vraagt om speciale aanpak
1. Van onderaf (‘We doen het samen!’):

–Veel enthousiasme en betrokkenheid m.b.t. glasvezel
– Saamhorigheid op het platteland is groot
–Goed georganiseerd (plaatselijke belangen, dorpsraden etc.)

2. Gefaseerde aanpak is noodzakelijk, scheiding tussen:
– Bewustwording/overtuigen (maatschappelijke noodzaak)
– Conversie (commercie)

3. (Min of meer) ingetogen aanpak van dienstaanbieders: agressieve 
aanpak past niet

4. Professionele en continue aandacht
– Geïntegreerde aanpak, regie in 1 hand
– 24/7 inspelen op ontwikkelingen



Campagne Glasvezel buitenaf 
Doorlooptijd ongeveer 10 weken

1.
Aankondiging

Deelgebied

2.
Informeren &

Overtuigen

3.
Converteren

4.
Go/no go

Campagne Glasvezel buitenaf
Campagne Dienstaanbieders
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Samenwerking 
ambassadeurs & 

stakeholders 



• Gebleken is dat men keuzes maakt op basis van de 
buurman of de goede bekende

• Persoonlijk / één-op-één contact is cruciaal

• Lokaal draagvlak is nodig om glasvezel mogelijk te 
maken

Kortom: We zijn op zoek naar ambassadeurs!

Wij geloven in een gezamenlijke aanpak



Ambassadeur worden! Wat betekent dat?

Dienst-
aanbieders

>50%

Ambassadeurs

Bewoners & bedrijven

Lokale verkopers

Lokaal initiatief

Gemeente

Belangenverenigingen



Ambassadeur worden! Wat 
betekent dat?
• Commitment Glasvezel buitenaf, gezamenlijk zorgen voor 50%
• Van ons: voorinformatie en actief contact over verloop campagne 
• Wij faciliteren ambassadeurs waar nodig
• Inzet gedurende ongeveer 3 maanden
• Zelf: Actief de buurt benaderen en informeren over glasvezel, via:

– Flyers
– Inloopavonden
– …

• Ambassadeurs worden bekend gemaakt op onze middelen



Voorbeelden

Organiseren van lokale 
bijeenkomsten samen met 

lokale verkopers
(advies en verkoop)

Buren opbellen

Stickers voor 
brievenbus

Brieven / e-mails

Organiseren van lokale 
bijeenkomsten samen met 

lokale verkopers
(advies en verkoop)

Kassabonnen 
in lokale 
supermarkten



Vragen?


