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Er is een schreeuwend tekort aan IT-personeel, met als 
gevolg een torenhoge werkdruk. De vraag naar IT-diensten 
neemt toe, zorgorganisaties en ziekenhuizen moeten meer 
werk verrichten met minder mensen. Wet- en regelgeving, 
zoals bijvoorbeeld de nieuwe Wet zorg en dwang, komen 
daar nog eens bij. 

Welke stappen kun je als Manager IT en CIO nu nemen 
om dit op te lossen? Hoe trek je nieuw personeel aan, en 
wat voor type mensen zijn dat? 

Als eerste moet je een heldere visie hebben waar je als 
IT-afdeling voor staat. Wil je faciliterend zijn? Een afdeling 
die reageert op ontwikkelingen uit andere delen van de 
organisatie? Of wil je een aanjager van innovatie zijn? 
Een afdeling die meehelpt om de organisatie voorop te 
laten lopen in de zorg-dienstverlening. Het start met een 
duidelijk verhaal, een duidelijke visie en het uitspreken 
van ambities. 

Als tweede moet je heel goed kijken naar de bestaande 
teams en skillset die je nu in huis hebt. Bestaat het team 
voor een groot deel uit Sr. IT-professionals? Of sta je juist 

open voor Jr. Professionals die net hun HBO- of WO-
opleiding hebben afgerond? In de praktijk merk je dat de 
generatie babyboomers op een andere manier problemen 
oplossen in vergelijking met generatie Z. De generatie 
babyboomers hechten waarde aan privacy, face-to-face 
overleg en ‘wat goed is moet je omarmen’. Zij weten als 
geen ander hoe je met bestaande, traditionele technologie 
zaken kunt oplossen. Terwijl generatie Z early adopters zijn 
en bezig willen zijn met innovaties en experimenten. Dit 
doen zij het liefst met nieuwe technologie vanuit creative 
labs en co-werkplekken. Als je als IT-beheerafdeling 
daadwerkelijk wil veranderen en meer innovaties wil 
uitvoeren, is het advies om de komende jaren meer 
schoolverlaters aan te nemen met een innovatieve 
mindset. Je zult dus een hele andere doelgroep moeten 
aanspreken, zodat je een veel dynamischer IT-afdeling 
krijgt.

Als je deze nieuwe doelgroep wil aanspreken zul je als 
potentiele werkgever een aantrekkelijke propositie 
moeten hebben. Je zult je als IT-organisatie anders moeten 
profileren. Hoe zorg je voor die aantrekkingskracht? Door 
een duidelijk verhaal, een duidelijke visie en ambitie 
uit te spreken. En bovendien door nieuwe, intelligente 
technologie aan te bieden waar de zorg de komende 5-10 
jaren echt onderscheidend mee kan zijn. 

Ten derde zul je de focus moeten verleggen van 
traditionele IT-beheerafdeling naar een moderne 
innovatie-dienstverlener. Dit vraagt ook een veel 
moderner infrastructuur en technologiestack. Een deel 
van je IT-specialisten zal hierin mee kunnen ontwikkelen, 
maar een ander deel zal helaas ook afhaken. Een 
belangrijk onderdeel hierin is het creëren van een sfeer 
voor vernieuwing, vooruitgang, continue experimenteren 
en testen. Hier past een omgeving bij waar men elkaar 
stimuleert en inspireert om elke dag beter te worden. Dit 
vraagt een andere mindset van IT-professionals. Door deze 
stap te nemen, zul je een veel aantrekkelijkere werkgever 
worden en zul je ook jongere generaties aanspreken.

“Je zult de 
focus moeten 
verleggen van 
traditionele IT-
beheerafdeling 

naar een 
moderne 

innovatie-
dienstverlener.”

Schreeuwend tekort aan  
IT-personeel
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Van een CIO of Manager IT wordt verwacht dat je 
de traditioneel technisch-georiënteerde organisatie 
verandert naar een innovatieve service-organisatie. Wat 
komt daarbij kijken? Dit gaat om een algehele culturele 
transformatie van de organisatie. Er zijn veel zaken waar 
je rekening mee moet houden de komende jaren.

De focus zal liggen op verandermanagement. De dagelijkse 
problemen die jij moet oplossen zijn allang niet meer 
100% IT-gerelateerd. Je moet zorgprocessen begrijpen 
en doorgronden, meepraten over de veranderingen 
die ziekenhuizen en zorginstellingen doormaken, en 
beleidsmatige vraagstukken oppakken. Het wordt steeds 
belangrijker om afstemming te zoeken met medewerkers 
uit de zorgdomeinen. 

De komende jaren zal IT een veel belangrijke rol invullen 
in het Raad van Bestuur. Van de afdeling die techniek 
aanbiedt naar de afdeling die de digitale transformatie 
succesvol maakt. Hierbij is het belangrijk dat je je rol goed 
indekt en je businesscases ondersteunt met data. Je zult 
de vertaalslag moeten maken van technische documenten 
naar zorg-gerelateerde onderwerpen. Hierbij spreekt het 
voor zich dat je je werkzaamheden steeds meer moet 
delegeren aan IT-specialisten en externe IT-partijen. 

VERANDERING NAAR EEN MODERNE 
INNOVATIE-DIENSTVERLENER VRAAGT 
OM ANDERE DENKWIJZEN
Naarmate het aantal thuiszorglocaties toeneemt en steeds 
meer patiënten en cliënten op afstand worden behandeld, 
zul je steeds meer diensten moeten ontwikkelen die de 
zorgdomeinen on-demand kunnen afnemen. Je acteert als 
shared service center waarbij je pro-actief oplossingen kunt 
aanbieden. Dit is alleen mogelijk als je IT-infrastructuur 
daar ook op ingericht is. Hierbij merk je dat de profielen 
langzamerhand zullen veranderen. Je zult minder 
netwerkspecialisten nodig hebben, maar meer architecten 
die het proces kunnen uitdenken. Projectmanagers gaan 
een belangrijke rol in de service organisatie invullen en 
worden aangevuld met servicemanagers. De profielen die 
hierbij passen zijn doorgaans mensen die goed kunnen 
communiceren met medewerkers uit de zorgdomeinen, 
de processen doorgronden, zichzelf kunnen presenteren 
en sterk zijn in kaderen. De medewerkers borgen een 
goede wisselwerking met een aantal vertrouwde externe 
IT-partijen. 

Van IT-beheerafdeling naar 
innovation centre

“Je zult de 
vertaalslag 

moeten maken 
van technische 

documenten 
naar zorg-

gerelateerde 
onderwerpen.”
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Wat betekent dit verder concreet voor een CIO of Manager 
IT in de zorg?

Het is belangrijk dat je proactief gesprekken aangaat 
met diverse teams binnen de zorgketen. Als je begrijpt 
wat er speelt in de organisatie, kun je die eisen, wensen 
en designs sneller vertalen naar innovaties. 
De mate van professionaliteit qua kennis en expertise 
moet omhoog. Dat je gaat innoveren en experimenteren, 
betekent niet meteen dat je alle IT-projecten agile 
aanpakt. Sterker zelfs, voor grotere infrastructurele 
veranderingen werkt agile niet altijd. Voor andere 
processen, zoals het ontwerp en design met externe 
IT-partners, werkt de agile aanpak wel weer. 
Je zult in kleine stapjes merkbare successen moeten 
opleveren, zodat je geloofwaardigheid opbouwt en 
intern als succesvol wordt gezien. Hiermee wordt de 
digitale transformatie gezien als zorg enabler en niet 
als drempel. 

Je zult de focus veel meer moeten leggen op 
continuous integration en continuous delivery (CI/
CD). Verandering komen vaker voor en moeten sneller 
doorgevoerd worden. De nadruk komt te liggen op het 
optimaal gebruiken van de aanwezige infrastructuur 
en continue kijken of die waarde voor de organisatie 
oplevert. Leveranciers komen met Costumer Success 
Management, die hier KPI’s voor ontwikkelt en 
resultaten rapporteert. 
Aanpassingen in de infrastructuur gaan vaker voorkomen 
en moeten sneller doorgevoerd worden. Om dit snel en 
foutloos te doen is vergaande automatisering nodig. Als 
voorbeeld: een veilige uitrol van een teststraat of een 
database cluster zal in de toekomst met één druk op 
de knop moeten gebeuren, zonder allerlei handmatige 
werkzaamheden door verschillende IT-specialisten. 
Al die veranderingen kan een IT-organisatie niet 
zelf aan. Selecteer een aantal vaste IT-partners die 
je de komende jaren gaat helpen om de innovatie-
dienstverlener te worden. Belangrijk is dat je investeert 
in de relatie, vaste contacten hebt, en daarmee de weg 
naar succes uitstippelt en uitvoert. Als je snel switcht 
naar een andere IT-partner, begin je weer vanaf nul en 
dat is zonde van de tijd en investering. 

“Als je begrijpt 
wat er speelt in 
de organisatie, 

kun je die eisen, 
wensen en 

designs sneller 
vertalen naar 

innovaties.”
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De komende vijf jaar moeten alle ziekenhuizen dan ook 
grote stappen gaan zetten op ICT-gebied. Dat vraagt nogal 
wat van de infrastructuur. Daar ligt een uitdaging, want de 
infrastructuur vormt nu in veel ziekenhuizen een van de 
belangrijkste remmende factoren voor innovatie. Zo blijkt 
uit de onderzoeken van Gartner dat slechts 25% van de 
netwerk- en datacenter-infrastructuur over het algemeen 
is voorbereid op de aanstaande innovaties en benodigde 
organisatieveranderingen.

De meeste ziekenhuizen werken met een eigen, on 
premise datacenter en traditionele netwerkinfrastructuur. 
Waar de kantoorautomatisering wel steeds vaker uit de 
cloud wordt afgenomen, draait het gros van de medische 
applicaties nog altijd op de eigen lokale apparatuur. Ook 
worden netwerkapparaten nog altijd stuk voor stuk met 
de hand geconfigureerd. De omgeving is daardoor niet 
flexibel en schaalbaar genoeg en loopt al snel tegen zijn 
eigen grenzen aan. Wil het ziekenhuis met een nieuwe 
applicatieversie gaan werken, dan zijn er vaak veel 
tijdrovende en kostbare handmatige aanpassingen nodig 
aan de infrastructuur en is er nog geen mogelijkheid om 
automatisch uit te breken naar de cloud.

DE COMPLEXITEIT VAN DE 
INFRASTRUCTUUR BLIJFT GROEIEN
Op dit moment vormt de infrastructuur dus vaak de 
remmende factor voor innovatie. Daar komen nog eens 
twee ontwikkelingen bij die maken dat de omvang en 
complexiteit van de infrastructuur ook in de toekomst 
blijven toenemen:

Een verdubbeling van de hoeveelheid data betekent een 
verveelvoudiging van de omvang van de datastromen. 
Immers, hoe meer data er is, hoe meer data er wordt 
uitgewisseld tussen afdelingen, locaties en partners in 
de zorgketen. De datastromen groeien daardoor zelfs 
nog harder dan de hoeveelheid data. 

Data staat steeds vaker buiten de muren van het zieken-
huis. Cloudapplicaties zijn gemeengoed geworden. Aan 
de infrastructuur de taak om de data(stromen) uit al die 
verschillende applicaties toch in samenhang te beheren. 
Gebruikers mogen niet merken of een applicatie on 
premise staat of uit de cloud wordt afgenomen. Zij 
moeten data in verschillende applicaties, die draaien 
in meerdere datacenters en clouds, flexibel kunnen 
integreren én kunnen uitwisselen met andere partijen, 
of dat nu andere zorgverleners zijn, zorgverzekeraars 
of patiënten.

MAAK INFRABEHEER MINDER 
TIJDROVEND EN FOUTGEVOELIG
Dit betekent dat we in deze nieuwe wereld een 
infrastructuur nodig hebben die intelligenter, flexibeler 
en robuuster is dan we in het verleden gewend waren. 
In de eerste plaats moet het beheer minder tijdrovend 
en foutgevoelig zijn. Het beheren van de infrastructuur 
is vandaag de dag nog altijd een arbeidsintensief proces, 
met een onnodig grote kans op zowel kleine als grote 
menselijke fouten. Zo wordt bijvoorbeeld meestal nog 
niet automatisch vastgelegd welke systemen voldoen 
aan de laatst geldende image- en patch-standaarden. 
Als de configuratie moet worden aangepast, moet 
een engineer meerdere systemen of zelfs de gehele 
infrastructuur samen met andere specialisten controleren 
en handmatige correcties doorvoeren. Kleine afwijkingen 
door fouten liggen dan op de loer. Deze afwijkingen 
kunnen echter grote gevolgen hebben. Deze werkwijze 
was nog prima te hanteren bij een kleine, overzichtelijke 
infrastructuur. Maar niet in de complexe omgeving die 
zorginfrastructuren vandaag de dag zijn.

Infrastructuur: van 
remmende factor naar 
innovatieversneller

“Verdubbeling 
van data 
betekent 

verveelvoudiging 
van de 

datastromen.”
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Axians heeft met GAIA een platform ontwikkeld dat 
voortborduurt op de voordelen van software defined 
infrastructuren en dat daar artificial intelligence (AI) en 
machine learning (ML) aan toevoegt. Gecombineerd 
heeft deze ontwikkeling geleidt tot een intent-based 
platform waarin de gewenste uitkomsten centraal staat 
in tegenstelling tot de gebruikelijk weg daar naartoe.

Een intent-based infrastructuur automatiseert alle 
repetitieve handmatige werkzaamheden, zoals het 
herconfigureren van een netwerksegment, het end-to-
end doorvoeren van toegangsrestricties of het aanmaken 
van een virtuele set servers. Dankzij automatisering 
worden deze werkzaamheden niet alleen veel sneller 
uitgevoerd, ook neemt de kans op fouten af. Een intent-
based infrastructuur bestaat uit drie onderdelen: een 
software defined datacenter (SDDC), een software defined 
network (SDN) en een centrale overstijgende intelligentie.

Door aan een software defined infrastructuur add-ons toe 
te voegen, zoals AI en ML, wordt deze steeds intelligenter 
en kan het grotendeels zelfstandig opereren. Dat komt 
doordat zo’n intelligente infrastructuur leert van alle 
data die worden gebruikt en die de infrastructuur zelf 
genereert. Toepassing van AI en ML in een infrastructuur 
heeft twee voordelen:

Je kunt het toepassen van beleid automatiseren. 
Bijvoorbeeld: in deze en deze gevallen willen we dat 
deze en deze applicaties in alle onderdelen van de 
keten voorrang krijgen. AI herkent de situatie en kan 
dan volautomatisch het gedefinieerde beleid van 
toepassing verklaren.
Je kunt patronen ontdekken en afwijkingen daarin 
makkelijk identificeren. Zo’n afwijking kan bijvoorbeeld 
duiden op een security breach of op een op handen 
zijnde storing. Ook in dit geval kun je vooraf beleid 
formuleren wat er moet gebeuren bij welk type afwijking. 
Zo kun je bijvoorbeeld in geval van een inbraak op je 
netwerk er volledig geautomatiseerd voor zorgen dat de 
aanvaller niet verder komt dan het microsegment waar 
hij binnen kwam. Op die manier kun je de impact van 
een hack, ransomware-aanval of virus enorm beperken.

Axians GAIA: end-to-end 
ketenorkestratie

“GAIA voegt 
integratie, 

automation 
en orkestratie 

toe aan een 
traditionele 

infrastructuur.”
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HOE ZIET HET GAIA-PLATFORM ERUIT?
GAIA voegt integratie, automation en orkestratie toe 
aan een traditionele infrastructuur. Met infrastructuur 
bedoelen we alles wat zich tussen de gebruiker 
en de applicaties bevindt: identity management, 
campusnetwerk, datacenternetwerk, storage, rekenkracht 
en de cloudplatformen waar het ziekenhuis gebruik van 
maakt. 

Bovenop deze infrastructuur plaatsen we een orke-
stratielaag. Hiermee kunnen we handelingen die vaak 
worden uitgevoerd orkestreren. Onderdelen van de 
orkestratielaag zijn integratiebouwblokken en automation 
blauwdrukken. Een switch, server of identity management-
oplossing heeft wel 40 verschillende functionaliteiten. 
Wij zien dat als 40 bouwstenen die je op steeds weer 
andere manieren kunt verbinden. Integratiebouwblokken 
zijn manieren waarop je bouwstenen kunt verbinden. Als 
die bouwstenen op een bepaalde manier zijn verbonden 
dan kun je vervolgens met automation blauwdrukken 
volautomatisch een configuratieproces doorlopen. 
Bijvoorbeeld het inrichten van een testomgeving voor het 
EPD.

De bovenste laag van het GAIA-platform is een self 
service module waarin je precies kunt zien wat er op 
je infrastructuur gebeurt. Welke performance hebben 

gebruikers ervaren? Wie hebben er wanneer op het 
netwerk ingelogd en wat hebben zij toen precies gedaan? 
Hoe intensief werden welke resources op dat moment in 
de tijd gebruikt? Op welke plekken ontstaan de meeste 
storingen? En welke aanpassingen kunnen we doen 
om de oorzaak van die storingen weg te nemen en de 
performance ervaringen een boost te geven?

END-TO-END KETENANALYSE EN 
-ORKESTRATIE
De absolute kracht van GAIA is de end-to-end ketenanalyse 
en -orkestratie. Het platform is samengesteld uit modules, 
die afzonderlijk en gefaseerd gerealiseerd kunnen 
worden. Voorbeelden van een module zijn identity 
management, hyperconverged compute en storage, 
multicloud uitbreiding of het datacenternetwerk. Vanuit 
ons duurzaamheidsprogramma hebben wij immers ook 
de drive om waar mogelijk optimaal gebruik te blijven 
maken van jouw eerder gedane investeringen.
Bij de opzet van GAIA is rekening gehouden met de 
referentiearchitecturen die gebruikt worden in de zorg:

ZiRA voor ziekenhuizen 
LIDA voor langdurige zorg
Referentiearchitectuur Jeugdketens

Daarnaast sluiten we ook aan bij de door de fabrikanten 
geadviseerde validated designs.

Axians GAIA 
Workload Analyse 

& Optimalisatie

Identity 
Management

Campus 
Netwerk

Integratie 
Bouwblokken

Datacenter 
Netwerk

Orkestratie 
Platform

Opslag & 
Rekenkracht

Automation 
Blauwdrukken

Cloud 
Platformen

“Het GAIA-
platform is 

samengesteld 
uit modules, 

die afzonderlijk 
en gefaseerd 
gerealiseerd 

kunnen worden.”



AXIANS GAIA

9 

WHITEPAPER

Het GAIA-platform groeit mee met de technologische 
mogelijkheden én is continu in lijn met de laatste 
ontwikkelingen en richtlijnen in de gezondheidszorg. De 
remmende factor die de infrastructuur nu vaak nog is, 
wordt daardoor omgezet in een abonnement op digitale 
vooruitgang.

Om te zorgen dat GAIA succesvol wordt ingezet stelt 
Axians een innovatieteam beschikbaar. Belangrijke rollen 
hierin zijn:

de innovatiemanager, die de laatste trends en 
ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie 
in de gaten houdt, evenals de kansen op het gebied 
van financiering en partnerships. De innovatiemanager 
vertaalt dit alles naar nieuwe innovatieve concepten en 
toepassingen;
de succesmanager die zorgt voor alignment tussen 
jouw digitale strategie, de digitale roadmap en de 
werkelijke realisatie van digitale vooruitgang met jouw 
IT-team;
de Axians healthcare architecten, die op basis van 
het Continuous Infra Improvement Programma de 
nieuwste technologische ontwikkelingen, referentie-
architecturen en voorschriften integreren in jouw GAIA-
platform.

Hiernaast is het optioneel mogelijk om delen van jouw 
GAIA-infrastructuur, inclusief de onderliggende hardware, 
volledig als een service af te nemen en zo jouw IT-team 
tijdelijk te ontzorgen in hun groei naar automation, 
orchestration en mogelijk de cloud.

VOORBEELDEN VAN INNOVATIE
Innovatie kan vele vormen aannemen. We kunnen ze 
hier niet allemaal benoemen. We noemen een paar 
voorbeelden om je te inspireren om samen met jouw 
gebruikers op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden 
om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 

Tracking & tracing van hulpmiddelen en apparatuur
GAIA kent veel mogelijkheden voor het realiseren van 
koppelingen (API’s), onder andere voor sensoren. Door 
medische hulpmiddelen en apparatuur uit te rusten met 
een sensor kan het wifinetwerk herkennen waar een asset 
zich bevindt en wat de status daarvan is. Is dit bed al 
schoongemaakt? Is alle benodigde apparatuur beschikbaar 
op de OK? Is deze bloeddrukmeter goedgekeurd? Waar is 
die infuuspomp? Hoeven wij ons geen zorgen te maken 
over legionellabesmettingen in onze leidingen? 

Meer informatie hierover vind je op: 
axians.nl/track-and-trace

Videoconsulten en overleggen op afstand
Bij video is end-to-end performance van de infrastructuur 
cruciaal. GAIA biedt de mogelijkheid voor performance 
analytics. Nu steeds meer ziekenhuizen door fusies 
en overnames uit meerdere locaties bestaan, is het 
organiseren van MDO’s een heel gedoe. Daarom neemt 
de vraag naar video-overleg toe. Alle voor het overleg 
benodigde informatie kan direct in de videocall worden 
getoond (radiologiebeelden, labuitslagen). Dit vraagt 
nogal wat capaciteit van het netwerk, zeker als straks 
ook pathologie wordt gedigitaliseerd en deze beelden 
van enorme omvang met een druk op de knop getoond 
moeten kunnen worden.

Wie de kansen wil pakken en snel wil kunnen inspelen 
op wensen van zorgverleners, zal ervoor moeten zorgen 
dat de infrastructuur voorbereid is en blijft op de kansen 
en bedreigingen die de komende jaren op de zorg af 
blijven komen. De infrastructuur is immers datgene wat 
gebruikers en applicaties met elkaar verbindt. 

Wil je weten wat GAIA precies kan betekenen voor jouw 
zorgorganisatie? Neem dan contact op met Stefan Collet, 
Innovatiemanager bij Axians: stefan.collet@axians.com of 
+31 6 229 802 03.

Abonnement op digitale 
vooruitgang

“Het GAIA-
platform groeit 

mee met de 
technologische 
mogelijkheden 
én is continu in 

lijn met de laatste 
ontwikkelingen en 

richtlijnen in de 
gezondheidszorg .”

Download  
de Track & Trace 
whitepaper
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Axians is al jaren actief op de zorgmarkt. We kennen 
de uitdagingen van ziekenhuizen. We hebben onze 
dienstverlening afgestemd op de 24x7 behoeften die 
ziekenhuizen hebben. Ook hebben we een specifiek 
zorgteam, met vaste medewerkers die de zorgorganisaties 
waar we voor werken door en door kennen. Dit team 
werkt nauw samen met het GAIA Innovatieteam. 
Concreet betekent dit dat je een vaste contactpersoon 
aan de lijn krijgt als je belt met een storing, dat er een 
vaste accountmanager is die met je meedenkt over de 
businesscase van nieuwe oplossingen, en dat er een 
vaste architect is die in de gaten houdt hoe de digitale 
middelen die je afneemt van andere partijen integreren in 
de bestaande omgeving. 

We werken volgens vastgelegde processen en procedures, 
die ons helpen om altijd een hoge kwaliteit te leveren. 
Tegelijkertijd zijn we flexibel genoeg om daarvan af te 
wijken als de situatie daarom vraagt. De kwaliteit van 
dienstverlening staat voor ons altijd voorop. Daarnaast 
werken we graag op basis van wederzijds vertrouwen. 
Daarbij hoort dat je plezier met elkaar kunt maken, maar 
ook weet wanneer het menens is. De geest van het 
contract is voor ons daarbij belangrijker dan de letter van 
het contract.

Axians werkt in de zorg nauw samen met zusterorganisaties 
Verkerk Service Systemen, Bostec en Koning & Hartman. 
Daardoor kunnen we een geïntegreerd portfolio leveren 
dat voorbij de traditionele IT-grenzen strekt. We zijn mede 
door deze samenwerking extreem goed op de hoogte welke 
voorwaarden bestaande en innovatieve zorgtechnologie 
stelt en gaat stellen aan de IT-infrastructuur. Daarnaast 
maken we optimaal gebruik van de kruisbestuiving uit 
andere publieke segmenten zoals lokale en centrale 
overheid en het wetenschappelijk, hoger en middelbaar 
beroepsonderwijs.

Axians wordt ook door haar partners al jaren gezien als 
innovatieve speler. Zo zijn we Cisco Datacenter Partner of 
the Year, hebben we de Dutch IT Channel Award gewonnen 
voor IoT-innovatie, behalen we jaarlijks hoge scores in het 
Giarte onderzoek en behoren we volgens Ecovadis tot de 
top 1% als het gaat om corporate social responsibility. 
Ook hebben we met de meest belangrijke vendoren de 
hoogste partnershipstatus op zowel netwerk, datacenter 
als cloud en automation & orchestration-gebied.

Ook ervaren hoe het is om met Axians samen te werken? 
Neem dan contact op met Stefan Collet, Innovatiemanager 
bij Axians: stefan.collet@axians.com of +31 6 229 802 03.
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